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 تقديم الكتاب
 وبعد ،،. ..والصالة والسالم عىل رسول اهللا ... احلمد هللا 

ورسالتهم التي يعيشون من !  هم قتلة األنبياء –كام هو معلوم ... فإن اليهود  
 خـصوصا املـرأة وهـذا واضـح يف مجيـع ! أجلها هي تـدمري أخـالق مجيـع البـرش 

  !املؤمترات التي عقدت لبحث حقوق املرأة 
ــه اغتيــال رابــنيوبــني اليهــود رصاع خفــي  وكربيــات  ! وجــىل كــان مــن أدلت

ومن تدبر نشأة اليهـود . ملية حتركها أصابع اليهود اخلفيةواألحداث العا ائباملص
  فهـم !يـع بنـى آدم إال يف القليـل النـادرًوتارخيهم علم يقينا أهنم خيتلفون عـن مج

 !!قوم هبت ينكرون احلق ولو تبني هلم 
وهلم مع الدعوة النبوية مواقف ال ختفى عىل أحد وقـد أمجـع العقـالء عـىل  أهنـم 

 .صل اإلرهاب ومصدرهأ
وأنامط التفكري عندهم فيها خبث ودهاء ومكر وخديعة والتواء ولف ودوران 

 كـل ذلـك تـراه مفـصال يف أبحـاث هـذا الكتـاب واىل اهللا املرجـع !!وإنكار وإدبار 
 .واملآب ، وعنده حسن الثواب

 
 صفوت الشواديف

 رئيس حترير جملة التوحيد
 لسنة املحمديةنائب الرئيس العام جلامعة أنصار ا

 القاهرة ، العارش من رمضان
 هـ1420 حمرمىف العارش من 
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 قتلة األنبياء
احلمد هللا الذي أرسل رسوله باهلدى ودين احلـق ليظهـره عـىل الـدين كلـه ولـو كـره 

 ..أما بعد ... الكافرون 
)  سـورة 50( فلقد حتدث القرآن الكريم عن بني إرسائيل بـصفة خاصـة يف حـوايل 

 إضافة اىل حديثه عنهم يف بقية سورة بوجه عام ، باعتبـارهم طائفـة مـن طوائـف من القرآن ،
 .الكافرين واملرشكني 

، آثمـة متميز يف الرش والغـدرأهنم جنس : ث القرآن عن اليهود يتبني لقارئهوىف حدي
  !يف الضالل والكفر

هنـم  أل؛مل تكن مفاجأة للمؤمنني الصادقنيوعندما حدثت مذبحة احلرم اإلبراهيمي 
 !! يعرفون عن اليهود أكثر مما يعرفه اليهود عن أنفسهم

وقــديام تعلمنــا أن الــديك املــؤذن مل ينخــدع للثعلــب الــذي بــرز لــه يومــا يف ثيــاب 
 !!الواعظني 
ن تاريخ اليهود مع اإلسالم مىلء بالغـدر واخليانـة ، ومذبحـة احلـرم اإلبراهيمـي مل إ

 أصـابتنا آفـة النـسيان ومعهـا آفـة –ن املـسلمني تكن األوىل ولن تكون األخرية ، ولكننـا نحـ
 .الشجب واإلنكار 
، وخرجنا يف مظاهرات، وما هي إال أيام قالئل نا من اليهود غدرا رفعنا عقريتنافإذا رأي

 .حتى نعود إيل سريتنا األوىل 
 "يقولــون  بـل وفينـا سـامعون هلـم ، ومتــشبهون هبـم ، ومتعـاونون معهـم ، وهـؤالء 

  ."سالم اإلسالم دين ال
 مع أن اإلسالم مل " اإلسالم دين االستسالم "وواقعهم يشهد عليهم بأهنم قد جعلوا 

 !!.زم هم املسلمون ُا ، وإنام الذي ههيزم قط يف معركة دخله
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ًلتجدن أشد الناس عـداوة {ونحن نقرأ يف كتاب اهللا  َ َّ َّ َ ََ َ ِ َ َ َّ ِ َللـذين آمنـوا اليهـودَ َُ َ َْ ْ َّ ُِّ : املائـدة  [}ِ
نفهم أنا نؤجر بكل  ونفهم أنا نؤجر بكل حرف عرش حسنات ، وهذا صحيح ، ولكن و]. 82

 .ينبغي أن نفهم أيضا أن عداوة اليهود لنا باقية إىل يوم القيامة 
 غدر اليهود   •

 صـىل اهللا –وجيب علينا أن نذكر الشعوب املسلمة أن اليهود قد دبروا مؤامرة لقتل رسـولنا 
 رىض اهللا – ومات الصحايب اجلليل بن الرباء ! له شاة مسمومة  فقد  أهدوا !!!-عليه وسلم 

إن هـذه الـشاة ختـربين أهنـا ":   ألنه أكل منها ، وما كاد الرسول يأكل منها حتـى قـال -عنه 
 ."مسمومة
  فـسخروه كـام هـو  - صـىل اهللا عليـه وسـلم –رة أخرى تآمر اليهود عـىل رسـولنا وم

 .دي الساحر معلوم من قصة لبيد بن األعصم اليهو
وقد حدثنا القرآن عن حماوالت اليهود لقتل األنبياء يف مواضع كثرية بحيث انـك لـو 

أن قتل األنبيـاء ، والغـدر هبـم ، : مجعت اآليات التي حتدثت عن هذه القضية، الستبان لك 
 .كان هدفا هيوديا خالصا ، يسعى اليهود اىل حتقيقه بكل وسيلة 

ويف سـورة ]  91 ،87 ، 85 ، 61: [ آيات–ة البقرة  يف سور– إن شئت –وأقرأ ذلك 
، وىف ] 157 ، 155: [وىف سـورة النـساء آيـات] 183، 181، 112، 21: [آل عمران آيات

 ] .70[املائدة آية 
ــــأهنم    يف –وىف مقابــــل هــــذا الغــــدر وتلــــك اخليانــــة يــــصف القــــرآن اليهــــود ب

ْال يقاتلونكم { !! ومهم هاوية  أجبن الناس ، وأضعف الناس ، قلوب خاوية ،–ميدان القتال  ُُ َ ُ َِ
ٍمجيعا إال يف قرى حمصنة أو من وراء جدر ُ َُ َ ْ َّ ًَ ًِ ٍ َِ َ ُّ ُ ِ َّ ِ وهـذا يف أحـسن األحـوال ،  ]. 14: احلـرش  [}َ

ْفلام كتب عليهم القتال تولوا إال قليال منهم{وإال  ِّ ُ ُْ ْ َ َ ًُ ِ ِ َِ ْ َّ ْ َ ََّ ِ ْ َ َ َُ ِ َّ  ثم متتلـئ قلـوهبم رعبـا ،]. 246البقرة  [}َ
ُفاذهـَب أنت وربك فقاتال إنا هاهنا قاعدون{: وخوفا ، وجزعا ، وفزعا فيقولون َ َِ َِ َُ َ ُّ َ َّْ ِ َ ََ َ َ : املائـدة [ }ْ

24.[ 
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وإذا كان اليهود يتميزون هبذا القدر العظيم مـن اجلـبن والفـزع ، واخلـوف واهللـع ، 
  !!.فهل هيزم أمامهم إال من هو دوهنم ؟

أن اليهود هم أصل كل فساد وقع يف األرض ، : به له ومما ينبغي عىل كل مسلم أن ينت
  العـامل ، فـإهنم كـام وصـفهم اهللاوهم الذين أوقدوا نـريان مجيـع احلـروب التـي وقعـت يف

ِكلام أوقدوا نارا للحرب أطفأها اهللاُّ ويسعون يف األرض فسادا واهللاُّ ال حيب املفسدين{ ِ ِْ َُْ َُّ َ ً ْ َ َ َ َ ُْ ُ َُ ْ ْ َ ْ ًَ ِ َ ِ َ َ ْ َ َِ ْ ِّ ْ َ ََّ َ{ 
 ].64املائدة [

فقد كان اليهود وراء فساد اإلحلاد ، وفساد األخالق ، وفساد التنرص والتكفري ، وفساد 
األفكار ، وفساد القوميات والعصبيات ، وفـساد االقتـصاد ، وفـساد األرس والبيـوت ، وفـساد 

 .الصحافة واإلعالم 
ن الفـساد ولذلك أطلق القرآن وصـفة هلـم بالـسعى يف األرض فـسادا ،ومل خيـص مـ

ًنوعا معينا ، ونبه بإطالقه عىل أهنم وراء كل فساد  ً. 
 أقام املؤلف الدليل عىل أن اليهود " قبل أن هيدم األقىص ": وىف كتابه القيم بعنوان 

 :  فقال  !!!هم املصدر األصيل لفساد العامل وخرابه 
قيعـا عـن وهذا الفساد واإلفساد قد ترك بصامته الـسوداء عـىل صـفحات التـاريخ تو"

 .اليهود ، وشاهدا عىل حضورهم يف كل جمال يمكن اإلفساد فيه 
) ابن أبى احلقيـق (اليهوديو) كعب بن األرشف ( واليهودي ) أبو عفك  ( اليهوديف

كانوا  من أوائل من ألبوا األحقاد ، وقلبوا األمور ىف الدولـة اإلسـالمية الناشـئة ىف املدينـة ، 
يظة وغريهم ، وبني قريش من مكة ، وبني القبائـل األخـرى يف فجمعوا بني اليهود من بنى قر

 .اجلزيرة عىل حماربة املسلمني 
هو الذى أثار العوام ، ومجع الرشاذم وأطلـق الـشائعات ) عبد اهللا بن سبأ  ( اليهوديو

 .، وما تال ذلك من النكبات ) رىض اهللا عنه ( ىف فتنة مقتل عثامن بن عفان 
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كان وراء إثارة النعرات القوميـة ، واسـتخدام املخططـات ) مدحت باشا  ( اليهوديو
املاسونية ىف دولة اخلالفة العثامنية ، مما أدى ىف النهاية اىل سقوط تلك اخلالفة عـىل يـد 

 ) .مصطفى كامل أتاتورك (  األصل اليهودي
هو الـذى كـان وراء املوجـة اإلحلاديـة، التـي أصـبحت ) كارل ساركس  ( اليهوديو
 .قوة ودولة ، بل معسكرا دوليا ، بنى نفسه عىل أنقاص بالد املسلمني وشعوهبم فيام بعد 

بعد منهجـا تتلـوث كان وراء النزعة احليوانية التي أصبحت فيام ) فرويد  ( واليهودي
 . ، فيام يصنف تعسفا عىل أنه علم وتقدم به عقول  الناشئة
ل ىف عالقــات األفــراد كــان وراء نزعــة أدب االنحــال) جــان بــول ســارتر  ( يواليهــود

 .واجلامعات 
كـان وراء حركـة االستـرشاق اىل استـرشى فـسادها وعـم ) جولد تسيهر  ( اليهوديو

 .ظلمها وإظالمها 
التكفري : هو الذى خطط حلركات التبشري ، أو باألحرى ) صمويل زويمر  ( اليهوديو

 .إلخراجهم  من اإلسالم ال ملجرد إدخال املسلمني ىف النرصانية ، بل . ىف بالد املسلمني 
هو الذى وضـع البـذرة األوىل يف حمنـة العـرص املـسامة ) ثيودر هرتزل  ( اليهوديو

ىف كتابه املسمى هبـذا ) الدولة اليهودية ( بأزمة الرشق األوسط ، عندما خطط ورسم معامل 
 .االسم ، تلك الدولة التي ولدت بعد مماته سفاحا ، فكانت بؤرة لإلفساد يف األرض

 ...ًأخريا و
فإذا أردنا أن نصدق أن اليهود قد ختلصوا من صفة الغدر واخليانـة ، أو صـفة الفـساد 

  وكالمها !!واإلحلاد ، فإنه ينبغي علينا التصديق أن بإمكان اجلمل أن يلج يف رسم اخلياط 
  !!مستحيل ، وليس اليه سبيل 
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 أعداء اإلسالم هم أعداء اإلسالم يف كل زمان ومكان
والــصالة ، دة مــن اجلــوع، وآمـنهم مــن اخلــوف الــذى أطعــم عبـااحلمـد هللا

والسالم عىل رسوله ، الذى جاهد ىف اهللا حق جهاده ، وصرب كام صرب أولو العزم 
 .وبعد ... من الرسل ، ووضع ألمته منهج حياهتا ، وأرشدها اىل سبيل نجاهتا 

كـروا يف فقبل أن أبدأ حـديثى أرجـو مـن الكـرام القـارئني أن يتـدبروا ويتف
 : هذه احلقيقة التي تقول 

 !!اليهود =  األمم املتحدة  =  أمريكا  
 !!فة أو هي ثالثة أوجه لعملة واحدةإهنا ثالث كلامت مرتاد
، فكلـام دخـل  أعداء اإلسالم ىف كـل زمـان ومكـانوإن أعداء اإلسالم هم

بقاء ون ، فهم ال يريدجا تضاعف احلقد ىف قلوب الكافرينالناس ىف دين اهللا أفوا
 .اإلسالم وال دخول الناس فيه

فها هي ذي قريش ترى اإلسالم يفشو يف القبائل وييضء بنـوره األرجـاء ، 
فتجتمع وختطط وتتآمر ، ويتفق أهل الكفر عىل املؤمنني املوحـدين ، ألهنـم آمنـوا 

وكـان احلـصار شـديدا عـىل نفـوس .. باهللا فخرجوا بذلك عـىل الـرشعية الدوليـة 
 . وهنوا ملا أصاهبم يف سبيل اهللا ، وما ضعفوا وما استكانوا املؤمنني ، فام

 حتـى أكلـوا ورق الـسمر والـشجر !واستمر احلصار ثالث سنوات كاملـة
نـني النـساء والعجـائز  وأ!ء األطفـال مـن اجلـوع يـسمع مـن بعيـد وبكا!واجللود 

وفـيهم . لـك واملؤمنـونكـل ذ. امع من وراء شعب بنى هاشم يف مكـةخيرتق األس
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ء حتـى فامذا فعـل هـؤال.   صابرون حمتسبون - صىل اهللا عليه وسلم –ول اهللا رس
ة الكفـر   إهنا لغـ!؟  وبأى ذنب يعذبون ويسجنون ؟يمنع عنهم الطعام والرشاب

ْوقال الذين كفروا لرسلهم لنخـرجنكم مـن أرضـنآ أو {:التي حتدث عنها القرآن  ْ َ َ ََ َ َِ َّ ْ ُ َِ ِ ِ ِْ ِّ ْ ُ ُ ُُ ِ َ َّْ ََ َ
ِلتعودن يف َّ ُ ُ َ َ ملتنا فأوحى إليهم رهبم لنهلكن الظاملنيَ ِِْ ِ ِ َِّ َّ َ َْ ُ ََ َ َّْ ُ ُّ َ ْ ِْ ِ َ  ].13: إبراهيم [}َ

 :واليوم يعيد التاريخ نفسه  •
فقد فكر أعداء اإلسالم بقيـادة األمـم املتحـدة يف أنـسب الوسـائل للقـضاء 
ــبيال  ــؤثرة ، فاختــذوه س ــة وم ــسلمني ، فوجــدوا أن احلــصار وســيلة فعال عــىل امل

الدولـة املـسلمة ن وهـم يـسريون عـىل نفـس الـنهج الـذى رسـمه كفـار إلرهاب 
 .قريش 

وإذا نظر املسلم إىل  ديار اإلسالم يف العـامل اليـوم فإنـه يبكـى دمـا عـىل هـذا 
الظلم الواضح الفاضـح ، والـذى يامرسـه أعـداء اإلسـالم بـل أعـداء البـرشية يف 

 .إخواننا يف مشارق األرض ومغارهبا 
 :سك ففى البونسة واهلر

فرضـت أمريكـا ودول أوروبـا حظـرا وحــصارا عـىل املـسلمني فقـط ، فــال 
 ثـم تظـاهرت هـذه الـدول أمـام الـرأى العـام االسـالمى بأهنـا !عامأسلحة وال ط

   !!راعية العدل والسالم 
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 :وىف العراق 
 املـسلم بـشيوخه ونـسائه العراقـيكان احلصار  هو وسيلة إذالل وجتويع للشعب 

 .ب الشعوب إذا كانت احلكومات ظاملة أو فاسدة وما ذن!وأطفاله 
 : وىف ليبيا 

 املسلم لتجويعـه وإذاللـه الليبيفرض أعداء اإلسالم حصارا عىل الشعب 
 .بتهمة غري واضحة وال ثابتة ، فيام يسمونة بحادث لوكريبى 

ويقوم صندوق النقـد الـدوىل التـابع لألمـم املتحـدة بـدور خطـري يف إذالل 
 ، فمـع كـل قـرض يقدمـه االقتـصادييعهم حتت ستار االصالح املسلمني ، وجتو

 .يفرض ما يشاء من الرشوط 
ــت األمــم املتحــدة عــىل لــسان بطــرس غــاىل بأهنــا ســتمنع :وأخــريا  أعلن

املساعدات عن الدول اإلسالمية التـي تـرفض توصـيات مـؤمتر الـسكان الـدويل 
 !!الداعية إىل اإلجهاض والشذوذ اجلنيس 

إلسـالمية هـذا التهديـد الـرصيح ، ورفـضت معـه وقد رفضت الـشعوب ا
 .توصيات املؤمتر الداعية الشذوذ والدعارة واإلباحة اجلنسية 

إن أصدق كلمة قاهلا أحد علامء اليمن املعارصين بـأن هـذه األمـم املتحـدة 
ــا متفرقــة مــن !!األوثــان املتحــدة : هــي  ــاس قــديام كــانوا يعبــدون أوثان ــإن الن  ف

 "ومـع التطـور اختـاروا هلـم وثنـا مـشرتكا هـو ... هـا األحجار واألشـجار وغري
  التي هي وسيلة مـن وسـائل اليهـود للـسيطرة عـىل العـامل بـصفة "األمم املتحدة 
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عامة ، واملـسلمني بـصفة خاصـة ، وان أصـدق وصـف يـصدق علينـا هـو أننـا ال 
 .نستحق نرص اهللا ما دمنا بعيدين عن منهجه ، منحرفني عن رصاطه املستقيم 

 ما هو احلل ؟:  سؤال مهم ويبقى
ْإن اهللاَّ ال يغري ما بقـوم حتـى يغـريوا مـا بأنفـسهم{:  واحلل يف قوله تعاىل  َ ِّ ُ َ ِّ ُِ ِ ُ ْ َ ََ ِ ِْ َُ َُّ َ ٍْ َ َّ ِ{ 

 ].11: الرعد [
وقد ظهرت دالئـل الرجـوع اىل اهللا ، والفـرار اليـه واضـحة جليـة ، ولكـن 

 والنــصيحة إلخوانــه ، ينبغــى عــىل كــل مــسلم ان يقــوم بواجبــه ىف الــدعوة اىل اهللا
  والتحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذير مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن 

 .مكائد األعداء 
 !فهل نحن فاعلون ؟ اللهم نعم 
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 !!اليهود بني القاهرة وبكني
وبعـد فـإن    .... والصالة والسالم على رسول اهللا      ... الحمد هللا     

القرآن الكريم قد حدثنا كثيرا عن اليهود ، وحذرنا دائما من عـداوتهم ،              
لَتَِجدن َأشَـد النَّـاِس عـداوةً       {:هم ومكرهم ، قال تعالى       الى كفر  ونبهنا

  ].82: المائدة [} لِّلَِّذين آمنُواْ الْيهود والَِّذين َأشْركُواْ
واليهود يجاهدون ويصرون على هذه العداوة تحقيقا لهـذه اآليـة           

  .الكريمة من كتاب اهللا 
 ة فى اليهودي) يديعوت أحرنوت ( فقد نشرت صحيفة 

  : مقاال جاء فيه ) م 11/3/1987(  
إن على وسائل إعالمنا ان ال تنسى حقيقة مهمة هى جزء مـن             ( 

استرتيجية إسرائيل فى حربها مع العرب ، هذه الحقيقة هى أننا نجحنـا             
بجهودنا وجهود أصدقائنا في إبعاد اإلسالم عن معركتنـا مـع العـرب             

م بعيدا عن تلك المعركة الى      طوال ثالثين عاما ، ويجب أن يبقى اإلسال       
  األبد ، ولهذا يجب ان ال نغفل لحظة واحدة عن تنفيذ خطتنا تلـك فـى               
استمرار منع استيقاظ الروح الدينية بأى شكل ، وبأى أسـلوب ، ولـو              
اقتضى األمر االستعانة بأصدقائنا الستعمال العنف إلخمـاد أى بـادرة           

  ) .ا ليقظة الروح اإلسالمية في المنطقة المحيطة بن
  :يستخدم اليهود لمحاربة اإلسالم صورا عديدة وأشكاال متباينة 

هدم األسرة وتدمير األخالق وبرغم مـا بذلـه    : ومن هذه الصور    
اليهود في هذا المجال من جهد ، وقدموه من إغراء يتمثل فـي إغـراق          
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بالد المسلمين باألفالم الخليعة الماجنة ، ونـشر العـرى واالخـتالط ،             
 أقوال برغم ذلك كله     –فضيلة ، ومسخ بعض العقول المسلمة       ومحاربة ال 

فقد صمدت الفئة المؤمنة في وجه المؤامرة يعصمها كتابها وسنة نبيهـا            
 بينما استسلم الغرب وأمريكا لليهـود ، فلـم          - صلى اهللا عليه وسلم      –

تستطيع فرنسا أن تقاوم في الحرب العالمية الثانية أكثر من أسـبوعين ؟          
كامال من الفرنسيين قد ماتت رجـولتهم ومعنويـاتهم بـسبب           ألن جيال   

التخنث والميوعة التي نشرها اليهود في فرنسا ، وأما عما فعله اليهـود             
  .في أمريكا فحدث وال حرج 

وبعد أن فشل اليهود في تدمير أخالق الـشعوب المـسلمة بقـوة             
  !!االغراء والتزيين أخذوا يحاولون القضاء عليها بقوة القانون 

فركبوا سيارات األمم المتحدة ، ورفعوا أعالمها ، وجـاءوا الـى            
القاهرة في مؤتمر السكان ، وقد أجمعوا أمرهم وهم يمكرون ، وكـان              
كثير من الوفود المشاركة في هذا المؤتمر تفكر بعقول اليهود ؟  وذلـك              
بعد أن اخترق هؤالء عقولهم وسرقوها فأصـبحت رؤسـهم كجمـاجم            

   !!ا ها إال عظاماألموات لم يبق منه
  من أين تؤكل الكتف ؟: وأعداء اإلسالم يعرفون دائما 

إن مطيتنا إلبعاد المسلمين عن ديـنهم المـرأة         : ( قال قائل منهم    
وجهلة المسلمين ، فهم يقدمون لنا أدوارا تفوق جهودمنا ، وما نبذله من             

  ).أموال فى التبشير بالمسيحية 
 الـى  اليهـودي  تحرك الركب   وبعد أن فشلت المؤامرة في القاهرة     

بكين ومن خلفه الجماجم الخاوية ، وأعالم األمم المتحدة ترفرف فـوق            
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رؤسهم لتلطف من حرارة الحقد الذى مأل قلوبهم ، وأرسل عـدد مـن              
البالد اإلسالمية وفودا تشارك في مؤتمر بكين في محاولة لمنـع هـذا             

  .الدمار أو التخفيف من آثاره 
قات العملية لبروتوكوالت حكماء صهيون     وفى بكين ظهرت التطبي   

وفيها إلحاح اليهود على تدمير أخالق العالم بأسره ، واسـتخدام المـرأة     
  .مطية إلفساد البشر 

  :وكان من أبرز النقاط التي اشتمل عليها برنامج بكين 
 بالتغاضي عن النشاط الجنسي لألبناء المراهقين       :مطالبة الوالدين    .1

واعتبار هذا النشاط أمـرا شخـصيا ال        عن غير طريق الزواج ،      
 ؟!!يحق ألي منهما التدخل فيه 

 عقيما ، ألنـه ال       الذي يقره الدين ليس إال مفهوماً      :مفهوم األسرة    .2
أن تكـون   : يتقبل العالقات الجنسية بين مختلف األعمار ويشترط        

 ولذلك ينبغي   !!بين ذكر وأنثى فقط ، وفى داخل اإلطار الشرعي          
 .طالق الحريات الجنسية هدم األسرة ، وإ

وهـذا   ... ضرورة منح الشواذ حقهم في تكوين أسرة من بينهم         .3
) لواط(يعنى أنه يمكن تكوين أسرة من رجلين بينهما عالقة جنسية           

 ) !سحاق ( ن بينهما عالقة جنسية  أو امرأتي

وهذا يعنى أيضا أن اليهـود يكفـرون بجميـع الرسـل وجميـع              
 .الرساالت 
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 في الوظائف والمواريث ، وسـائر       :رأة والرجل   المساواة بين الم   .4
  ي يقـف دون ذلـك أيـا كـان         شئون الحياة مع تغيير القانون الذ     

 .ويعنون بذلك القرآن الكريم ! مصدره 

إن  هذه التوصيات تدل في صراحة ووقاحـة علـى أن اليهـود              
يعلمون ليل نهار لتدمير البشرية ، وضرب المـسلمين فـي عقيـدتهم             

 ألنهم أثمة الشياطين ، وأعداء      ليس بعجيب وال غريب ؛    خالقهم وهذا   وأ
  .رب العالمين ، وقتلة المرسلين 

أما الذى ال ينقضى منه العجب ؛ فهو هذه الغفلة ، وذلـك النـوم               
 فـي أيـدي      من أمتنا حتى أصبحنا أداة     العميق الذى أصاب جيال كامالً    

  !!أعدائنا لتخريب بيوتنا 
  :أيها القارئ الكريم 

 قد وقفت على الحقيقة ، وأدركت حجم المؤامرة علـى           ال شك أنك  
  !الدين والعرض ، فماذا أنت فاعل ؟

إن األسرة التي يريد أعداء اإلسالم تدميرها هـي أسـرتك التـي             
  .أوجب عليك اإلسالم أن ترعاها وتصونها 

وإن حماية األسرة وتربية األبناء على الكتاب والسنة غاية يـسعى           
  .ؤمنون ، واألمهات المؤمنات الى تحقيقها اآلباء الم

  
  

  
  



  16

  : بقيت حقيقة أخيرة نسوقها الى الكرام القارئين 
من عقائد اليهود الفاسدة  أنهم يظنون أنفسهم شعب اهللا المختار ،            ( 

ويسعون بشتى السبل للسيطرة على غيرهم من شعوب العالم وهم فـي            
لى أمـم   ذلك ال يتورعون عن استخدام أقذر الوسائل إلحكام سيطرتهم ع         

األرض بالديون الباهظة ، فمن محاولة السيطرة على اقتصاديات الدول          
عن طريق اشعال الحروب الى محاولة استخدام السحر والـشعوذة فـي          

  .السيطرة على األفراد والمجتمعات 
  :والخالصة 

ضـرار  ، فعقيدتهم الباطلة مبينة على اإلأن اليهود هم أساس البالد     
  .اال بذلك اآلخرين وال حياة لهم ب

  .}واللَّه ِمن وراِئِهم مِحيطٌ{
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 اغتيال رابني والرصاع بني اليهود
  :الحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا ، وبعد 

 فإن اليهود ينفردون بخصائص وصفات ليست في غيـرهم مـن           
البشر ، وقد نبه القرآن الكريم على ذلك في مواضع كثيرة مـن سـورة        

  .وآياته 
تَحـسبهم جِميعـا    {ذه الصفات قول الحق سـبحانه عـنهم         ومن ه 

 ، وهذا يعنى أنك تنظر إلى اليهـود فتعتقـد           ]14: الحشر  [ }وقُلُوبهم شَتَّى 
 مريـراً   أنهم على قلب رجل واحد ، وهم في الواقع يتصارعون صراعاً          

  .]14: الحشر [ }يدبْأسهم بينَهم شَِد{: فيما بينهم ، كما قال اهللا عنهم 
 وفى ضوء هذه الحقيقة سنلقى الضوء على هذا الحادث األخير

 الذي يعكس بوضوح حجم الصراع بين هؤالء        – اغتيال رابين    – 
هـرون ، إن    ظير ما يعلنون ، ويبطنون غير ما ي       القوم الذين يسرون غ   
  بل   !ابين ليس متطرفا ، وال إرهابيا       إن قاتل ر  : ثمة حقيقة هامة تقول     

؟ وهـو يعنـى بـذلك النـصوص     ! ألوامر اهللا    – كما يقول    –هو منفذ   
هي : المحرفة في التوراة ،  والتي كتبها علماء اليهود بأيديهم ، ثم قالوا              

في ذلك اليوم    : ( - في توراة اليهود     – ففي سفر التكوين     –من عند اهللا    
ـ   ِلسنَِل :  قائالً ميثاقاً) إبراهيم(قطع الرب مع إبرام      ذه األرض  ك أعطى ه

  !!  ) من نهر مصر إلى النهر الكبير نهر الفرات 
، ) الحاخامـات (وبناء على هذا النص أعلن علماء الدين اليهـود          

وزعماء وقادة اليهود وحزب الليكود واألحزاب الدينية أن فلسطين قـد           
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 وقد أعلن بعض هؤالء بعد اغيتال رابين أنه خـائن           !!أعطاها لنا الرب    
  .ه تنازل عن جزء من أرض فلسطين للعربمستحق للقتل ، ألن

إن رابين قد أعلن قبل موته بدقائق معدودة إن على حزب الليكـود   
وزعيمه أن يكف عن تحريض الجماهير على العنف ، ووقـف عمليـة             

  .السالم بالفعل المباشر
والحزب المشار إليه هو حزب إرهـابى متطـرف كـان يحكـم             

تفاوض والصلح مع مـصر فـي       إسرائيل قبل حكومة رابين ، وقد تم ال       
 مما يعنى إنه يمكننا التفاوض والحوار مع         ، عهد هذه الحكومة اإلرهابية   

  .اإلرهاب في صورة أفراد أو تنظيمات
إن هذا القدر الذي ذكرناه عن اغتيال رابين بـين لنـا بوضـوح              
وجالء أن اإلرهاب والتطرف عند اليهود عقيدة راسخة عند رجال الدين           

 وقـد أجـرى التلفزيـون       !ب اليمينية ومعظـم اليهـود     اليهود واألحزا 
اإلسرائيلي مقابلة مع أحد اليهود في إسرائيل وسأله عن مـشاعره بعـد             

 وكـان   !! بهـذا النبـأ      اغتيال رابين ، فأجاب بأنه سعيد ومسرور جداً       
الشعور بالسعادة موجودا عند الكثيرين ، وليس هذا الرجل فقط ، ولـم              

  . يسيراًك إال شيئاًتنقل وسائل اإلعالم من ذل
ومع ذلك فقد نادى بعض المسئولين عنـدنا بـضرورة التعـاون            

 ألنـه  ة ، وهذا ال يمكن أن يتم بالطبع ؛للقضاء على اإلرهاب في المنطق  
 من  %) 60(يعنى ببساطة قتل علماء وزعماء اليهود ، ومعهم أكثر من           

  .صر اهللا  ، ألنهم إرهابيون ، ويومئذ يفرح المؤمنون بناليهوديالشعب 
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وبعد قتل رابين حذر بعض المسئولين في إسـرائيل مـن خطـر             
اندالع حرب أهلية بين اليهود ، وهذا التصريح يعكس حجم وخطـورة            

  .الصراع بين اليهود 
وإذا كان ذلك كذلك ، فإن هذا يثيـر تـساؤال عـن حقيقـة هـذا           

  .الصراع، وضرورة إلقاء الضوء عليه 
 بن جوريون ، وقد كان رئيـسا        إن مؤسس دولة إسرائيل هو دافيد     

وقد استمر ثالثة عشر عاماً ،      ) م1948(للحكومة منذ قيام إسرائيل عام      
 الدولـة وأن يقـيم حكومـة        وقد حاول بن جوريون أن يعزل الدين عن       

كنت مصمما على أن تكون إسرائيل دولة       : (  وفى ذلك يقول     علمانية ؛ 
 ، وحاولـت أن أبقـى       علمانية ، تحكمها حكومة علمانية ، وليست دينية       

  ) .الدين بعيدا عن الحكومة والسياسة بقدر المستطاع 
ومنذ اللحظة األولى لقيام إسرائيل بدأ الـصراع بـين الحكومـة            

علـى  : ( ايـة بقولـه     فقد صرح بن جوريون منذ البد     . ورجال الدين   
 لتحديد مـصيره ،     !ن فصاعدا أال ينتظر التدخل اإللهي       اليهودي من األ  

) الفانتوم والنابـالم    ( يلجأ إلى الوسائل الطبيعية العادية مثل        بل عليه أن  
إن الجيش اإلسرائيلي هو خيـر  : ( وفى مناسبة أخرى قال بن جوريون  

  ).مفسر للتوراة 
: وهاجم بن جوريون الدين ونادى بعزله عن الحياة السياسية فقال           

عـض  إن الدين هو وسيلة مواصالت فقط ، ولذلك يجب أن نبقى فيها ب ( 
  ) .الوقت ال كل الوقت
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إن حياة  : (  ، وشوه صورتهم فقال      اليهوديكما هاجم رجال الدين     
اليهود لو تركت لحاخامات اليهود لظلوا حتى اآلن كالبا ضالة في كـل             
مكان ، يضربهم الناس باألقدام ، ويحتمى اليهود مـن أقـدام األغلبيـة              

  ) .ميعاد واألجداد الساحقة لهم في كل مكان بأحالم العودة إلى أرض ال
   ّالصراع واستمر بين الصهيونية العلمانية ،       ومنذ قيام إسرائيل دب 

والصهيونية الدينية ، وأخذ الصراع في داخل إسرائيل محاور مختلفـة           
  .بسبب اختالف الدين والجنسية واالنتماء والفكر 

  -رحمه اهللا -امد ربيع أستاذ السياسة المعروف      وقد حدد الدكتور ح   
  :  الصراع داخل إسرائيل كما يلى محاور
  .صراع بين العرب واليهود •
 األوربـى   اليهـودي  األوربى الـشرقى ضـد       اليهوديصراع   •

 .الغربى

صراع اليهودي الذي ولد بإسرائيل وعاش فيها ضد اليهـودي           •
 .المهاجر الجديد الذي أتى إليها في سنوات الفخر والنجاح 

ز حـزب الليكـود     واستمر هذا الصراع بين اليهود إلـى أن فـا         
، ) م1977(اإلسرائيلى اليمينى المتطرف بانتخابـات الكنيـست عـام          

وأصبح مناحم بيجين اإلرهابى العـالمى رئيـسا لـوزراء إسـرائيل ،             
وحكمت إسرائل حكومة متطرفة ، وفى عهدها تم الصلح مع مـصر ،             
وفى عهد مناحم بيجين حصلت الصهيونية الدينية على مكاسب ال حصر           

بناء المستوطنات اليهودية فى األراضـى المحتلـة        : ن أهمها   لها كان م  
تحت شعار نص التوراة الذى ذكرناه فى صدر المقال ، واستعاد حـزب     
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العمل بقيادة رابين الحكومة من حزب الليكود المتطرف عـن طريـق            
االنتخابات ، واستمر الصراع بين هؤالء وهؤالء إلى أن وقع الحـادث            

  .سيره اآلن بسهولة كاملةاألخير ، والذى يمكن تف
أن رابين هو   : ويبقى أمر أخير ال يقل أهمية عما سبق من البيان           

الذى قتل فتحى الشقاقى أمير الجهاد اإلسالمى بفلسطين ، وقتـل قبلـه             
واهللا عز وجل يدافع عن أوليائه ،       ، كثيرين من أبناء فلسطين المخلصين      

  .وينتقم من أعدائه ، فهذه واحدة
  لشريف هو حرم اهللا ، ومسرى رسوله  ، فإن القدس اوأما الثانية

 ، وفيه المسجد األقـصى الـذى تـشد          - صلى اهللا عليه وسلم      –
هذا القدس قد استولى عليـه      . الرحال إليه ، وتهفو قلوب المسلمين إليه        

اليهود منذ سنوات طوال ، وعندما أراد اليهود أن ينفذوا بقية المـؤامرة             
إليه أخذ اهللا زعيمهم أخذ عزيز مقتدر ، ألن اهللا          بنقل السفارة األمريكية    

  .يغار على دينه ويغار على حرمه 
  .فإذا لم ينصر المسلمون القدس فقد نصره اهللا ، وهذه الثانية 

ارع الظـالمين موضـع     فقد جعل اهللا مص   : وأما الثالثة واألخيرة    
ن هـذا  انه أ، ثم بين سبح    وقد أهلك اهللا قوما من الظالمين      ،العبرة والعظة 

مسومةً ِعند ربك ومـا ِهـي ِمـن         {، فقال   المصير ينتظر كل ظالم   
   .]83: هود [ }الظَّاِلِمين ِببِعيٍد

  .نسأله اهللا العفو والعافية 
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  األصابع اخلفية
رتكـزان علـى    إن السياسة العالمية وكذلك النظام العالمي الجديد ي       

المعاصرة ال يمكن أن تلتقـي أو        إذ أن السياسة     النفاق وسوء األخالق ؛   
 وثمة عالمات استفهام كثيرة فـي أمـور     !!تجتمع مع األخالق الفاضلة     

  !!شتى قد ال يعرف لها المسلم المعاصر تفسيراً وال تأويال 
وأحداث كثيرة تقع في مجتمعنا وفى العالم مـن حولنـا يكتنفهـا             

ًإلصـرار   ونكسة عظيمة في بالد اإلسالم مقرونـة با        !الغموض الشديد   
  .!!على الباطل ، واإلعراض عن الحق 

والكثير من الناس على عقيدة باطلة ، وأخالق سـافلة ، والقليـل             
  .أصحاب قلوب مخلصة قد نور اهللا بصائرهم ، وأصلح بالهم 

 –في وضوح وجالء  –والمتدبر في القرآن الكريم يرى أنه قد أبان         
ـ    !!أصناف البشر ، وذكر أنهم ليسوا سـواء          ن الكـافرين    فتحـدث ع

  .والمشركين والمجوس واليهود والنصارى والمسلمين 
 بينها عمـوم وخـصوص ،     – ما عدا المسلمين     –وهذه األصناف   

وقد أخبرنا القرآن الكريم عن الصفات والخصائص التي تتميز بها كـل            
  .طائفة ، وتختص بها دون غيرها 

 ال  وحينما يجهل المسلم هذا الجانب من المعرفـة القرآنيـة فإنـه           
يستطيع أبدا أن يقف على حقيقة ما يحدث في عالم اليوم ، ولـن يجـد                

  .!جوابا صحيحا دقيقا لما يراه أو يسمع به
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لقد تحدث القرآن عن اليهود كأحد أصـناف البـشر ، فوصـفهم             
بصفات قبيحة ذميمة تجعلها أقرب ما يكون عالم القـردة والخنـازير ،             

هم ينتـسبوا إلـى آدم عليـه        وأبعد ما يكون عن الجنس البشرى لوال أن       
  ".نحن أبناء اهللا وأحباؤه: "  ومع ذلك فقد قالوا عن أنفسهم !السالم 

وتحدث اليهود عن أنفسهم ففصلوا مـا أجملـه القـرآن عـنهم ،              
ووضعوا خطة محكمة إلذالل العالم بأسره ، واتخاذ الجـنس البـشرى            

 التحذير من   عبيدا ، وخدما لألقلية اليهودية المشردة ، وارتفعت صيحات        
  .اليهود في دول كثيرة في أمريكا ، وفى دول أوربا ، وفى بالد اإلسالم

وتطبع " بروتوكوالت حكماء صهيون  "وشاءت إرادة اهللا أن تنكشف      
وقد عقد اليهـود ألجـل صـياغة هـذه          . في كتاب بعدة لغات مختلفة      

  !!النصوص ثالثة وعشرين مؤتمرا بدأت بمؤتمر في مدينة القدس
 من كالم أحبار وحكماء اليهود فإننـا        نسوق هنا نصوصاً  وقبل أن   

نثبت أوال هذه العبارات التي كتبها مترجم الكتاب إلـى اللغـة العربيـة           
األستاذ محمد خليفة التونسى مصدرا بها طبعته األولى ، يقول المتـرجم        

  : عن خطورة الكتاب 
هذا الكتاب هو أخطر كتاب ظهر في العـالم ، وال يـستطيع أن              ( 

 فـي أنـاة      كلمة  البروتوكوالت كلها كلمة   سقدره حق قدره إال من يدر     ي
وتبصر ، ويربط بين أجزاء الخطة التي رسمتها على شرط أن يكـون             

خ وسنن اإلجتماع ، وأن يكـون ملمـاً         بعيد النظر ، فقيها بتيارات التاري     
 والعالمي بعامة ال سيما الحـوادث الحاضـرة         اليهوديبحوادث التاريخ   

يهود من ورائها ، ثم يكون خبيراً بمعرفة االتجاهات التاريخية          وأصابع ال 
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والطبائع البشرية ، وعندئذ فحسب ستنكشف له مؤامرة يهودية جهنميـة           
تهدف إلى إفساد العالم وانحاللـه إلخـضاعه كلـه لمـصلحة اليهـود              

  .ولسيطرتهم دون سائر البشر
عقد ليتبارى   من أعتى األبالسة األشرار قد ان      عاًولو توهمنا أن مجتم   

أفراده أو طوائفه منفردين أو متعاونين فى ابتكار أجرم خطـة لتـدمير             
العالم واستبعاده ، إذن لما تفتق عقل أشد هؤالء األبالسة إجراما وخـسة             
وعنفا عن مؤامرة شر من هذه المؤامرة التى تمخض عنهـا المـؤتمر             

، وفيه درس المـؤتمرون خطـة       ) م1897(األول لحكماء صهيون سنة     
 ، وهذه البروتوكـوالت     كين اليهود من السيطرة على العالم     إجرامية لتم 

  .توضح أطرافا من هذه الخطة 
 – هنـا    –وبعد هذا البيان فإنه من حق القراء علينا أن نسوق لهم            

بروتوكوالت حكمـاء  "جملة من نصوص الخطة الماكرة التي جاءت في       
واهللا يعلـم مـا     ، وعددها الذي تم اكتشافه أربعة وعشرون ،         " صهيون

  !يسرون وما يعلنون 
وقد تحدث حكماء اليهود في البروتوكول األول عـن اسـتبدال سـلطة       

  !!الدين بسلطة الذهب 
لقد طغت سلطة الذهب على الحكام المتحررين ، ولقـد          : ( فقالوا  

وإن االسـتبدال   .. مضى الزمن الذى كانت فيه الديانة هـي الحاكمـة           
 ال مفر لها مـن      وداً سيمد إلى الدولة ع    –ينا   والمال كله في أيد    –المالى  

  ) .ة ال محالة ألنها إذا لم تفعل ستغرق في اللج  ؛التعلق به
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ثم تحدث اليهود في نفس البروتوكول عن دورهـم الخطيـر فـي      
  .إفساد أخالق األمم والشعوب 

ومن المسيحيين أناس قد أضلتهم الخمر ، وانقلب شبانهم         : ( فقالوا  
وسيقى ، والمجون المبكر الذي أغـراهم بـه وكالؤنـا ،             بالم !مجانين  

 وكتبتنا ومن إليهم ونساؤنا فـي       !ومعلمونا ، وخدمنا في البيوتات الفنية       
: يعنـى   "  نساء المجتمـع   : "ين  سم وإليهن أضيف من ي    !أماكن لهوهم   

  ") .علية النساء"أو " سيدات المجتمع"
 عـن   – األول    في نفـس البروتوكـول     –ثم تحدث حكماء اليهود     

  .العنف والشر
إن هذا الشر هـو     ... يجب أن يكون العنف هو األساس       : ( فقالوا  

ولذلك يتحتم أال نتردد لحظة     . الوسيلة الوحيدة للوصول إلى هدف الخير       
واحدة في أعمال الرشوة والخديعة والخيانة إذا كانت تخدمنا في تحقيـق            

  .غايتنا
د أن نلفت األنظـار بـشدة       و نَ وقبل أن ننتقل إلى البرتوكول الثانى     

 وفـى   –إلى أن الواقع يدل داللة قاطعة على أن اليهود قد نفـذوا فينـا               
 فتحقق لهـم     نص ما جاء في البروتوكول األول ؛       –النصارى من قبلنا    

ر منه أنهـم أفـسدوا      طاحتكار الذهب ، والتحكم في اقتصاد العالم واألخ       
والموسيقى والنساء والرشـوة  أخالقنا وأخالق النصارى من قبلنا بالخمر  

  .والخديعة والخيانة 
ولم يكن نجاحهم في ذلك مستمداً من قوتهم أو ذكائهم ، وإنما كان             

 ومهانة  مستمدا من ضعف إيماننا ، وبعدنا عن اهللا ، وقد أورثنا ذلك ذالً            
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نتقلب فيهما ، وال يرتفعان عنا إال بالتوبة والعودة إلى اهللا ، فهل نحـن               
  !فاعلون ؟

  : ما البرتوكول الثانى فأهم ما فيه أمران في غاية الخطر وأ
 أمـام أنفـسها     إن الطبقات المتعلمة ستختال زهواً    : ( جاء فيه   : األول  

 في مزاولة المعرفة التي حصلتها من العلم الذى         بعلمها ، وستأخذ جزافاً   
م حـسب االتجـاه الـذى       قدمه اليها وكالؤنا رغبة فى تربيـة عقـوله        

   .أهـ).توخيناه
 من وقع في الفـخ الـذي نـصبه حكمـاء            والواقع يشهد بأن فينا   

  .صهيون
  :وأما األمر الثانى فقد قال عنه أحبار اليهود 

إن الصحافة التي في أيدي الحكومة القائمة هي القـوة العظيمـة        ( 
التي بها نحصل على توجيه الناس ، فالصحافة تبين المطالـب الحيويـة     

ين وتولد الضجر أحيانا بين الغوغـاء ،        للجمهور ، وتعلن شكاوى الشاك    
وإن تحقيق حرية الكالم قد ولد في الصحافة ، غير أن الحكومـات لـم               
تعرف كيف تستعمل هذه القوة بالطريقة الصحيحة ، فسقطت في أيدينا ،            
ومن خالل الصحافة أحرزنا نفوذا ، وبقينا نحن وراء الستار ، وبفـضل      

كلفنا أنهارا من الدم ، فقـد كلفنـا         الصحافة كدسنا الذهب ، ولو أن ذلك        
 من  الفاًن كل تضحية من جانبنا تعادل آ      التضحية بكثير من جنسنا ، ولك     

  .أمام اهللا ) غير اليهود ( األممين 
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أما األمر الثالث من هذه الوثيقة الخطيرة فهو يبدأ ببيان أن هدف            
   !!اليهود أن تكون كل دول أوربا محصورة بأغالل ال تكسر

  . يشهد أن كل أو جل الدول األوروبية تحت سيطرة اليهودوالواقع
ويؤكد حكماء صهيون أنه ينبغى تدبير المكائد والدسائس دائما بين          

  :الحكومات والشعوب ، يقول البروتوكول 
عـن قـوة الجمهوريـة      ) الحكومة  ( وقد فصلنا القوة المراقبة     ( 
  ! فقد عصاه ، ألنهما حين انفصلتا صارتا كأعمى) الشعب ( العمياء 

ال وجـود لـه فـى       ) حقوق البشر   ( ويبين اليهود ان رفع شعار      
الواقع، وإنما يتبنى اليهود هذا الشعار إلثارة القالقل والفـتن والواقيعـة            

  .بين المجتمعات البشرية 
 مجموعة من الوسائل التي يصلون      – هنا   –ويسوق أبناء صهيون    

  : السواء بها الى السيطرة على العالم شرقه وغربه على
 نتبنى الشيوعية ، ونحتضنها متظـاهرين بأننـا        نحن على الدوام  ( 

 لمبدأ األخوة والمصلحة العامة لإلنسانية ، وهذا مـا  نساعد العمال طوعاً  
  !؟) تبشر به الماسونية 

وسنخلق أزمة اقتصادية عالمية بكل الوسائل الممكنة التـي فـي       ( 
  ) .أيدينا قبضتنا ، وبمساعدة الذهب الذى هو كله في 

 فوق المتناول ، ألنه لـو هاجمتنـا         – كقوة دولية    –ونحن اآلن   ( 
   !!أحدى الحكومات لقامت بنصرنا أخريات ؟؟

وفى البرتوكول الرابع يرتكز على ثالثة محاور كفيلة بتـدمير          * 
  !!العقيدة واألخالق لكل شعوب األرض 
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م ليعمـل  إن المحفل الماسونى المنتشر في كل أنحاء العال       : ( أولها  
  .، ونوادى الروتارى داخلة فى هذا النص ) في غفلة كقناع ألغراضنا 

 أن ننزع فكرة اهللا     – أي اليهود    –يتحتم علينا   : (  والمحور الثاني   
 وأن نـضع مكانهـا عمليـات حـسابية          !ذاتها من عقول المـسيحيين      

وضرورية مادية ، ثم لكي نحول عقول المسيحيين عن سياستنا سـيكون    
وهكـذا  ، لينا أن نبقيهم منهمكـين فـي الـصناعة والتجاريـة            حتما ع 

ستنصرف كل األمم إلى مصالحها ، ولن تفطن في هذا الصراع العالمي            
  !!)إلى عدوها المشترك 

إن الصراع من أجل    : ( ورة  وأما الثالث وهو أيضا في غاية الخط      
نيـاً غلـيظ    والمضاربة في عالم األعمال ستخلقان مجتمعـا أنا        ،التفوق  

 للـدين    ومبغـضاً  هذا المجتمع سيصير مـنحالً    القلب منحل األخالق ،     
  .والسياسة ، وستكون شهوة الذهب رائده الوحيد 

 اللذات المادية التـي     وسيكافح هذا المجتمع من أجل الذهب متخذاً      
  . أصيال يستطيع أن يمده  بها الذهب مذهباً

خطورة فال يمكن اختصاره أو تلخيصه ل      وأما البروتوكول الخامس   •
 لكنه بوجه عـام     !!المؤامرة التي اشتمل عليها كل لفظ من ألفاظه         

يستمد خطورته من اعتقاد راسخ عند اليهـود بـأنهم شـعب اهللا             
إننا نقرأ فـي شـريعة      : ( المختار كما يزعمون ، وذلك في قوله        

  ) .األنبياء أننا مختارون من اهللا لنحكم األرض 
س الوسائل التي تحقـق     ى أخ وفى سبيل ذلك الهدف يلجأ اليهود ال      

 ت القبليـة والقوميـة ؛   فيعملون جاهدين على إثارة النعـرا      هذه الغاية ؛  
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ويخلصون من ذلك الى نتيجة هامة ، وهى أن أى حكومة منفـردة لـن              
 – بخاصـة    –تجد لها سندا من جاراتها حين تدعوها العربيـة اليـوم            

  .واإلسالمية بعامة
ى أنفسهم ضرورة احتكار    ويوجب اليهود على أنفسهم ضرورة عل     

  .مطلق الصناعة والتجارة للتحكم في رأس المال العالمى
، فـإنهم   ) حكم العـالم    ( وفى سبيل تحقيق الهدف النهائي لليهود       

لحكام بسحر عقـول العامـة بـالكالم        يؤكدون على ضرورة أن يقوم ا     
م  للوفاء فعـالً أ    األجوف ألن الشعوب قلما تالحظ ما إذا كان الوعد قابالً         

ال ؟ ولضمان الرأي العام والسيطرة عليه يجب أن نحيره كـل الحيـرة              
بتغيرات من جميع النواحي لكل أساليب اآلراء المتناقضة بحيث يقتنـع           
الرأي العام أنه ال يصلح إلبداء رأيه فـي المـسائل الـسياسية فيـسهل           

  .!!توجيهه وإقناعه والسيطرة عليه 
حكومة عالمية عليـا تحكـم   كل ذلك يفعله اليهود سعيا إلى تشكيل       

ــره  ــالم بأســـــــــــــ  : العـــــــــــــ

}اِكِرينالْم رخَي اللّهو اللّه كُرميو ونكُرمي30: األنفال[ }و[.   
تخريب صـناعة وزراعـة دول    : ويسعى البرتوكول السادس إلى    •

العالم ، وذلك من خالل تشجيعه حب الترف المطلق ممـا يعنـى             
  .بغير فائدة) الترف (استنزاف مبالغ طائلة في هذا الباب

وكذلك زيادة األجور مع رفع أثمان الضرورات األولية فى نفـس           
الوقت مع االستفادة من سوء المحصوالت الزراعية وضـعف اإلنتـاج           

  .المترتب على تدخل اليهود فى شئون الدول
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وكذلك يتحقق تخريب الصناعة والزراعة من خالل قيـام اليهـود           
سكرات ، وإثارة الحـسد والـسخط فـي         بتشجيع العمال على إدمان الم    

نفوسهم ، ومحاربة كل من تظهر عبقريته من غير اليهود في أي مجال             
  .من المجاالت 

حث الدول على بنـاء      :وفى البروتوكول السابع يسعى اليهود إلى      •
فـي نفـس الوقـت      . جيوش ضخمة ، وقوة بوليسية كبيرة العدد        

داوات المتبادلة بـين  يقررون أنه يجب نشر الفتنة والمنازعات والع 
  .سائر الدول والشعوب
ولكي نصل إلى هذه الغايات يجب علينا       : ( يقول حكماء صهيون    

أن ننطوى على كثير من الدهاء والخبث خالل المفاوضات واالتفاقات ،           
سوف نتظاهر بعكـس ذلـك ، كـى         " اللغة الرسمية " ولكننا فيما يسمى    

   .)نظهر بمظاهر األمين المتحمل للمسئولية 
هذا الكالم مطبق بنصه وفصه في المفاوضات التي تـدور          : أقول  

  .بين اليهود والدول العربية اليوم فال نامت أعين الجبناء 
 بصراحة كاملة أنهم وراء اإلرهاب الذي       – هنا   –ويتحدث اليهود   

مـن أجـل أن نظهـر       : ( يحدث في أماكن مختلفة من العالم فيقولون        
 سوف نبين فوتنا لواحدة منها      –غير اليهودية   استعبادنا لجميع الحكومات    

 وذلك ما يقـال لـه حكـم         جرائم العنف ؛   )  عن طريق  أي( متوسلين  
 وإذا اتفقوا ضدنا فسوف نجيـبهم بالمـدافع األمريكيـة أو            !!اإلرهاب  

  . !! الصينية أو اليابانية
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  : وأما البروتوكول الثامن فيقوم على عنصرين في غاية الخطر  •
 اليهود بكل الحيل إلى مسخ عقول مجموعة كبيـرة          سعى: األول  

في داخل كل دولة بحيث تعمل لصالحهم وتبذل جهدها في خدمة اليهود            
 وهذه المجموعة تمثل كل فئات      !وتحقيق أغراضهم يوعى وبغير وعى      

المجتمع ففيهم الناشرون الصحفيون والمحامون واألطباء ورجال اإلدارة        
ون في المدارس الخاصة جـداً ، والتـي         والسياسة ، كما تضم من يتعلم     

ينظر إليه بعض أفراد الشعب على أنها مظهر التقدم فيلهثون وراءهـا ،            
وهى في الحقيقة مدارس لمسخ عقول أبناء المسلمين إلخـراج جيـل ال            

  .يعرف اهللا 
ويتمثل في سعى اليهود المستميت إلى شغل المناصـب الخطيـرة           

ت صحائفهم وأخالقهم كـى تقـف       والحساسة في المجتمعات بأقوام ساء    
والغرض مـن  .  فاصال بين األمة وبينهم – كما يقول اليهود –مخازيهم  

  .ذلك أن يدافع هؤالء عن مصالحنا حتى النفس األخير
 كشف اليهود القناع عن أسلوب الخـداع        :وفى البرتوكول التاسع     •

الذي يسمحون به لعمالئهم من الحكام ، وعن التدخل الخطيرة في           
 وسياسات الدول على نحو لم يسبق له مثيل عند غير اليهود            شئون

حيث تقف حكومة مـن الحكومـات نفـسها موقـف           : ( فيقولون  
المعارضة لنا في الوقت الحاضر فإنما ذلك أمر صـوري متخـذ            

 كما أننا محتـاجون إلـى انفجـاراتهم         !بكامل معرفتنا ورضانا ؟   
   !صغار في نظام ؟المعادية لليهود ، كي نتمكن من حفظ إخواننا ال
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ويصرح حكماء صهيون بأن اليهود قد أصبح لهم يد طويلـة فـي             
إن لنا يدا في حـق الحكـم ،         : ( الشئون الداخلية للحكومات ، فيقولون      

وحق االنتخاب ، وسياسة الصحافة ، وتعزيز حرية األفـراد ، فيمـا ال              
 يزال أعظم خطرا ، وهو التعليم الذى يكون الدعامـة الكبـرى للحيـاة             

  ).الحرة 
ولما كتب اليهود هذه الوثيقة الخطيـرة لـم يـدر بخلـدهم أن اهللا       
سيكشف سترهم ، ويفضح أمرهم ، فكتبوا وخطوا بأقذر األقالم أخـس            

إن : (الصفات التي ال يمكن أن تجتمع في أي بشر سوى اليهود ، فقالوا              
   لنا طموحا ال يّال يشبع ونقمة ال ترحم ، وبغضاء ال تحس          وشرهاً حد   ، 

إننا مصدر إرهاب بعيد المدى وإننا نسخر في خدمتنا أناسا مـن جميـع     
  ) .المذاهب واألحزاب 

فقد وقف الحديث بنا عند بيان ما اشتمل عليه البروتوكول التاسـع            
م بأسرة ، فهم ال يفرقون في المكر        للليهود من مؤامرة خطيرة على العا     
  .والكيد والحقد بين عربى وعجمى

 يؤكد اليهود أن الحكومات واألمـم تقنـع     العاشروفى البروتوكول    •
في السياسة بالجانب المبهرج الزائف من كل شـئ ، ألنـه لـيس       
لديهم وقت لكى يختاروا بواطن األمـور فـي حـين أن نـوابهم              

  .ال يفكرون إال في الملذات) أعضاء مجلس الشعب ( الممثلين لهم 
عـرف  ثم يبين حكماء صهيون أن السياسى إذا خدع شـعبه ثـم             

الشعب ذلك فإنه ال يحتقره وال يضره ، بل يقابل خداعه لـه بالدهـشة               
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لكنه بارع،  : هذا السياسي غشاش ، قال الشعب       : فإذا قيل   . واإلعجاب  
 !لكنه شجاع : دجال ، قال : وإذا قيل 

سوف ندمر  : (  أنهم قالوا    – هنا   –ومن أخطر ما صرح به اليهود       
، ونفسد أهميتها التربوية ، وسـنعوق       الحياة األسرية ، بين غير اليهود       

 –الرجال ذوى العقول الحصيفة عن الوصول إلى الصدارة ، والدستور           
 مدرسة للفتن واالختالفات والمشاحنات ، والهيجانـات  –في نظر اليهود    

  ) .الحزبية العقيمة ، وهو بإيجاز مدرسة كل شئ يضعف نفوذ الحكومة 
جمهورية فيبين اليهود ذلـك     وأما ما يتعلق باختيار ودور رئيس ال      

سندبر انتخاب أمثال هؤالء الرؤساء ممن تكـون صـحائفهم          : (بقولهم  
  !!السابقة مسودة بفضيحة نيابية ، أو صفقة أخرى سرية مريبة 

 كون منفذا وافيـا ألغراضـنا ، ألنـه        إن رئيسا من هذا النوع سي     
ماً  دائ – وسيبقى خاضعا لسلطان الخوف الذى يمتلك        !سيخشى التشهير   

  ) . الرجل الذى وصل إلى السلطة –
وفى نهاية هذا البروتوكول يقرر اليهود حقيقة خطيرة جدا تتعلـق           
بواقعنا المعاصر ، ولألسف الشديد قد نجح اليهود تحقيـق هـذا األمـر     

البد أن يستمر في كل البالد اضـطراب        ( الخطير الذي جاء في قولهم      
، فتستمر العداوات والحروب    العالقات القائمة بين الشعوب والحكومات      
 هذا مـع الجـوع والفقـر ،         !، والكراهية ، والموت استشهادا أيضاً ؟        

  ).وتفشى األمراض 
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 فيبين اليهود فيه أن من رحمة اهللا        :وأما البروتوكول الحادي عشر    •
 وهذا التشتت الذي يبدو ضعفا فينا       !!بهم أن شعبه  المختار مشتت       

 قوتنا التي وصلت بنا إلى عتبة السلطة        أمام العالم ، قد ثبت أنه كل      
  .العالمية 

 يعود اليهود إلى مزيد بيـان عـن         :وفى البروتوكول الثاني عشر    •
دور الصحافة في تحقيق أغراضهم ، فيقررون أن األخبار العالمية          
تتسلمها وكاالت أنباء قليلة ولن تنشر من هذه األخبار إال ما يوافق            

نا سر حكماء صـهيون أن كـل        اليهود على نشره ، وهذا يفسر ل      
إنسان يرغب أن يكون ناشرا أو طابعا سـيكون مـضطرا إلـى             
الحصول على رخصة وشهادة ستسحبان منـه إذا وقعـت منـه             

  !مخالفة
والمقصود بالمخالفة هنا الخروج على منهج اليهود ، أو الوقوف          ( 
  ).ضدهم 

سننشر كتبا رخيصة الثمن كي نعلـم العامـة ،          : ( ويقول اليهود   
 ولن يجد أحد يرغـب      !!نوجه عقولهم في االتجاهات التي نرغب فيها        و

في مهاجمتنا بقلمه ناشرا ينشر له ، األدب والصحافة هما أعظم قـوتين             
تعليميتين خطيرتين ، ولهذا السبب ستشترى حكومتنا العدد األكبر مـن           

   وبهذه الوسيلة تظفر بـسلطان كبيـر جـدا علـى العقـل              !!الدوريات  
  .!!اإلنساني 

 جملة من الحقائق    ويقرر اليهود في البروتوكول الثالث عشر      •
التي تعبر عن نظرتهم إلى الشعوب والمجتمعات البـشرية،         
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وتعكس المنطلقات التي ينطلق منها اليهـود فـي تفكيـرهم           
ومعاملتهم لغيرهم ، وهى حقائق في غاية الخطورة توجـب          

   :على كل مسلم أن يتدبرها ويعقلها ، من هذه الحقائق 
 إذا ألح   ! ينظر اليهود إلى الشعوب غير اليهودية على أنها كالطفل           :أوالً

 !أنظر إلى هذا العـصفور      : في طلب شئ معين يكفى أن تقول له مثال          
 وينسى ما كان يلح في طلبـه ، ويبـدأ فـي             !فتوجه ذهنه إلى ما تريد      

 وهذا في نظر اليهـود      !!السؤال عن العصفور ، ووصف شكله ولونه        
طير ينبغي أن تقوم به الصحافة في كل الدول لتشغل الجمـاهير            دور خ 

  .!!بقضايا تافهة عن القضايا المهمة المتعلقة بمصير ومستقبل األمة 
لكى نشغل الناس عن مناقشة المشاكل الـسياسية        : (  يقول اليهود    :ثانياً
  ) .اعة والتجارة ا نمدهم بمشكالت جديدة تتعلق بالصنفإنن
شعوب عن التفكير الجاد والهادف بأن تلهيها بأنواع شـتى           إبعاد ال  :ثالثاً

 ويتحقق هذا باإلعالن في الـصحف ووسـائل         أللعاب ؛ من المالهي وا  
، اع المشروعات ، كالفن ، والرياضـة        اإلعالم عن مباريات في كل أنو     

وما إليها ، وهذه المتع الجديدة سوف تلهى ذهب الشعب عن التفكير في             
  .!!المسائل المهمة 

 عقل واحد عند غيرهم يـستطيع أن        – في نظر اليهود     – ال يوجد    :ابعاًر
التي نرددها ضالال وزيغـاً عـن       ) التقدم  ( يدرك أننا نخفى وراء كلمة      

الحق ، ألن التقدم فكرة رائعة تعمل على تغطية الحق حتـى ال يعرفـه               
  !!أحد غيرنا نحن شعب اهللا المختار الذي اصطفاه اهللا 
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 يعلـن اليهـود مـا تخفـى         :رابع عشر وفى البروتوكول ال   •
عندما نكون سادة األرض لن نبـيح       : ( صدورهم ، فيقولون    

قيام أي دين غير ديننا ، ولهذا السبب يجب علينا أن نحطـم             
  !!) كل عقائد اإليمان 

ويقرر اليهود أنهم سيتخذون الوسائل المناسبة التي تجعل الشعوب         
وق الحرية التـي طالمـا      تفضل حكومة السالم في جو العبودية على حق       

   .!!مجدوها ؛ ألن الحرية كانت سبباً في تعذيبهم واستنزافهم 
ويعترف اليهود في نهاية هذا البروتوكول أنهم نـشروا فـي كـل         
الدول الكبرى ذات الزعامة أدباً مريضاً قذراً يغثي النفوس ، ويرون أن            

  .!!المصلحة تقضى بتشجيع نشر هذا األدب لفترة من الزمن 
  : ما البرتوكول الخامس عشر فقد جاء فيهوأ •

ضرورة منع المؤامرات ضد اليهود ؛ وذلك بتنفيذ حكم اإلعدام بال           
  . رحمة ضد كل من يشهر أسلحة ضد استقرار سلطتنا

إعداد أفراد أى جماعة سرية مناوئة لليهـود ، أمـام الجماعـات             
، السرية التي تخدم أغراض اليهود فسوف تحل بعـد انتهـاء مهمتهـا              

  .!!وينفى أعضاؤها إلى جهات نائية من العالم 
  . قرارات حكومتنا نهائية ، ولن يكون ألحد الحق في المعارضة

سنحاول أن ننشئ ونضاعف خاليا الماسونيين األحرار في جميـع          
أنحاء العالم ، وهذه الخاليا ستكون األماكن الرئيسية التي سنحصل منها           

كمـا أنهـا   ) ار للتجسس على الدوليعنى أوك (!على ما نريد من أخبار   
  .ستكون أفضل مراكز الدعاية
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 قيادة واحدة معروفة لنـا       على كل هذه الخاليا تحت     وسوف نركز 
 وكل الوكالء في البـوليس الـدولي        !!وحدنا ، وهذه القيادة من علمائنا       

  . السري تقريباً سيكونان أعضاء في هذه الخاليا
سيلة ، وأن كل غاية عظيمـة       كما يقرر اليهود أن الغاية تبرر الو      

 وأال نلتفـت إلـى      !ينبغى أال نتوقف لحظة أمام الوسائل الموصلة إليها         
  .!!عدد الضحايا الذين تجب التضحية بهم للوصول إلى هذه الغاية 

 وهذا ما حدث ومازال يحدث من تقتيل وتشريد للفلسطينيين          :أقول
د ، أضف إلـى ذلـك      واللبنانيين وغيرهم في سبيل الغاية المنشودة لليهو      

التفجيرات واالغتياالت التي تحدث على مستوى العـالم ؛ فإنهـا فـي             
  .!!إما أن اليهود من ورائها ، أو على علم بها قبل وقوعها : معظمها 

ويتحدث اليهود في نهاية هذا البروتوكول عن دورهم الخطير فـي       
 يرغب  أي إنسان : (التأثير على المناصب الحساسة في الدول ؛ فيقولون         

. في االحتفاظ بمنصبه سيكون عليه كي يضمنه أن يطيعنا طاعة عميـاء           
وستكون المناصب الخطيرة مقصورة بال استثناء على من ربيناهم تربية          

كمـا فـي المحـاكم      ( وسنلغي حق استئناف األحكـام       !خاصة لإلدارة   
  ).!، ونقصره على مصلحتنا فسحب) العسكرية

ر فسنعزل القاضى الذى اصدره     وإذا صدر حكم يستلزم إعادة النظ     
  ).!!فوراً ، ونعاقبه جهراً 
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  :وبعد أيها القارئ الكريم
فإن معرفة حقيقة اليهود تجعلك تفهم في وضوح وجالء تفسير مـا    
يحدث في عالم اليوم ، كما يكشف لك عن دورهم في تـدمير العقيـدة                

ه مـن   واألخالق ، وإفساد العبادات والمعامالت ، وهذا ما تحاول تحقيق         
  .خالل تتبع فقرات هذه الوثيقة الخطيرة

  :وفى البروتوكول السادس عشر  •
: فيقررون تغييرها بعدة وسائل منها    يتحدث اليهود عن الجامعات ،      

ترشيحهم بعناية بالغـة ،     و !اإلعداد الخاص برؤساء الجامعات وأساتذتها    
 كما يريـد  –وضع برامج لطلبة الجامعات بحيث يتخرجون منها      : ومنها

 وال يسمح لهم بحمل األفكار التي ال تناسب خطـة أبنـاء             –اليهود لهم   
  .!!صهيون 

كما يقرر اليهود تدمير التراث ، وتشويه صورة الماضي في نظر           
الجيل الحاضر، ويتم ذلك من خالل دراسة الجوانب المظلمة من التاريخ           
القديم ، وإبراز الصفحات السوداء بهدف طمس العصور الماضية مـن           

ذاكرة ، وإخراج جيل يكفر بكل ما هو قديم ولو كان وحياً سـماوياً ،               الم
  .!!ويؤمن بكل ما هو جديد ولو كان إلحاداً أرضياً 

ويعترف اليهود في نهاية هذا البروتوكول أنهـم الـذين وضـعوا            
أو . !!أخطر نظام إلخضاع عقول البشر ، وهو نظام التربية البرهانيـة           

تعليم الناس الحقائق عن طريق البـراهين        (:التعليم بالنظر ، وخالصته     
النظرية ، والمناقشات الفكرية ، ال التعليم عن طريق مالحظة األمثلـة             
وإجراء التجارب عليها للوصول إلـى الحقـائق أو القواعـد العامـة ،            



  39

 تهتم بإثبـات الحقيقـة بالبرهـان        !والتربية في أكثر مدارسنا برهانية      
لطريقة أن تفقد اإلنسان ملكة المالحظة      النظري عليها ، ومن شأن هذه ا      

الصادقة ، واالستقالل في إدراك الحقائق ، وفهـم الفـروق الكبيـرة أو        
الصغيرة بين األشياء المتشابهة ظاهراً ، وهى على العكس من طريقـة            
التربية بالمشاهدة والمالحظة والتجربـة ودراسـة الجزئيـات ، وهـذه         

سن المالحظة واالستقالل الفكري    الطريقة األخيرة تعود اإلنسان على ح     
والمتميز الصحيح بين األشياء ، والتربية البرهانية غالبـا اسـتداللية ،            
والثانية غالبا استقرائية تجريبية ، وضرر التربية البرهانية أكثـر مـن            
نفعها ، فهي تمسخ العقل ، وتمد له فـي الغـرور والعمـى والكـسل                

  ) .والتواكل 
  : شر وفى البروتوكول السابع ع •

ن احترام القانون يجعل الناس يشبون باردين قـساة         يذكر اليهود أ  
من كل مبـادئهم ، ويحملهـم علـى أن           - كذلك   –عنيدين ، ويجردهم    

  !!ينظروا إلى الحياة نظرة غير إنسانية ، بل قانونية محضة 
ال محامى يرفض أبدا الدفاع عن أي       : ( ثم يستطرد اليهود قائلين     

حصول على البراءة بكل األثمان بالتمـسك بـالنقط       قضية إنه سيحاول ال   
  ).!!االحتمالية الصغيرة في التشريع 

قد : ( كما يقرر اليهود موقفهم من العلماء ورجال الدين ، فيقولون           
 فـي   – غير اليهود    –عنينا عناية عظيمة بالحط من كرامة رجال الدين         

ان يمكـن أن     وبذلك نجحنا في اإلضرار برسالتهم التي ك       !!أعين الناس   
تكون عقبة كئودا في طريقنا وإن نفوذ رجال الدين على الناس ليتضاءل            
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 ، وسوف نقصر    )1(يوما فيوما ، واليوم تسود حرية العقيدة في كل مكان           
   ).!!رجال الدين وتعاليمهم على جانب صغير جدا من الحياة 

  : وفى البرتوكول الثامن عشر  •
 ، والحكومـات األخـرى ،       يقارن اليهود بين حكومتهم المرتقبـة     

إن حراسـة   : ( ويضعون عالمة تعرف بها الحكومة الضعيفة فيقولون        
 وإن حاكما سيكون دائما     !!الملك جهارا تساوى االعتراف بضعف قوته       

  ).!!في وسط شعبه 
وهذا من عالمات قوة الحاكم عند اليهود أن يمشى في الشارع بال            

  .تقديس شعبه له حراسة معلنة ، إشارة إلى قوته وهيبته و
  :وفى البروتوكول التاسع عشر  •

 –ثورة الشعوب على الحكومـات      :  أى   –يذكر اليهود أن الثورة     
 وليس على الفيـل إال أن يظهـر         !!ليست أكثر من نباح كلب على فيل        

  .!قدرته بمثل واحد متقن حتى تكف الكالب عن النباح 
عوب أن   إلى غيرهم مـن الـش      – كما يقولون    –وقد أوحى اليهود    

 مما جعل الكثير مـن الـشعوب تتمـرد علـى       !!القاتل السياسي شهيد    
حكوماتها طمعا في إدراك الشهادة المزعومـة بقتـل القـادة ورجـال             
السياسة، مما أشاع حالة من الفوضى واالضطراب في كثير من الـدول            

                                     
انات عن طريق النقد الحر ، وعلم مقارنة األديان ،  يجتهد اليهود في تشكيك الناس في الدي (1)

 حتى – شكال فقط –وحرية العقيدة ، والحط من كرامة رجال األديان ، وهم يحافظون على بقائها 
  .!!تفسد فسادا تاما نهائيا
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بعد أن استغل اليهود جهل أبنائها الذين أصـبحوا بـال إرادة مـستقلة ،              
  .!!قول غيرهم ، وينظرون بغير عيونهم يفكرون بع
  : وفى البروتوكول العشرين  •

يتحدث اليهود عـن المـال ، ودوره الخطيـر ، وتـأثيره علـى               
الحكومات والشعوب ، كما يتحدثون عن القواعد واألسس التي سـيكون           
عليها النظام المالى في الحكومة اليهودية المرتقبـة ، ويمكـن للقـارئ             

 مـن خـالل النـصوص     اليهوديء من المخطط    الوقوف على هذا الجز   
  : اآلتية 

 من أجل   –حين نصل إلى السلطة فإن حكومتنا األوتوقراطية        * ( 
ض ضرائب ثقيلـة علـى الجمهـور ،          ستتجنب فر  –مصلحتها الذاتية   

ذكر دائما ذلك الدور الذى ينبغى أن تلعبه ، وأعنى به دور المحامى             وست
  ) .األبوى 

ية على األمالك هو خير الوسـائل       إن فرض ضرائب تصاعد   * ( 
لمواجهة التكاليف الحكومية ، وهكذا تـدفع الـضرائب دون أن ترهـق           

  ) .الناس ، ودون أن يفلسوا 
  وأريد أن يتذكر القارئ أن هذا الكالم قد كتبه اليهود فى سنة 

  .؟ ) م1996(ونحن اآلن في سنة ) م 1901(
يعـات  وستكون هناك ضرائب دمغـة تـصاعدية علـى المب         * ( 

  ) .والمشتريات 
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 بالحاشية التي يرقصون    وطاًلك في حكومتنا مح   ولن يكون الم  * ( 
هة ، وال يهتمون إال بأمورهم الخاصة       بّعادة في خدمة الملك من أجل األُ      

  ) .مبتعدين جانبا عن العمل لسعادة الدولة 
 من جـراء إهمـالهم ، أو        – غير اليهود    –والحكام األمميون   * ( 

 قد جروا بالدهم إلى االستدانة مـن        –رائهم ، أو جهلهم     بسبب فساد وز  
  ) .بنوكنا ؟ حتى إنهم ال يستطيعون تأدية هذه الديون 

وفى نهاية هذا البروتوكول يقرر اليهـود حقيقـة واقعـة فيقـول             
 وأنتم أنفسكم تعرفـون إلـى أي      : ( ن  زعيمهم في مؤتمر حكماء صهيو    

 الذاتى ، فلقـد انتهـوا إلـى         مدى من االختالل المالى قد بلغوا بإهمالهم      
  ) .إفالس رغم كل المجهودات الشاقة التي يبذلها رعاياهم التعساء 

إن قراءة هذه الحلقات المتتابعـة عـن         : وبعد أيها القارئ الكريم   
أصابع اليهود الخفية التي تعبث بسياسات الحكومات ، واقتصاد الشعوب          

وخصائص فاسـدة قـد    هذه القراءة توقفك على حقائق مذهلة      –المسلمة  
  .انفرد بها اليهود ، وتحدث عنها القرآن الكريم في مواضع مختلفة 

 إلى أمر أهـم  – بعد القراءة والتدبر –ومع هذا فنحن بحاجة ماسة  
  .وهو المقارنة بين أقوال اليهود والواقع الذى يعيشه العالم اليوم 
هود نجاحا  إن الحقيقة المؤلمة يعبر عنها واقع األمة ، فلقد نجح الي          

  .ظاهرا في تنفيذ المؤامرة ، واختراق جسد األمة الضعيف 
  : وفى البرتوكول الحادي والعشرين وكذلك الثانى والعشرين •

يتحدث اليهود عن السياسة المالية لتدولتهم المرتقبـة وحكـومتهم          
المنتظرة ، وتتلخص هذه السياسة فى أن يحكم اليهـود قبـضتهم علـى           
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لعالم وأن يكون لهم نفوذ اقتصادى قوى يتمكنون        المال فى جميع أنحاء ا    
معه من السيطرة على سياسات الحكومات تمهيدا لالسـتيالء عليهـا ،            

  :  على دور الذهب في هذه العلمية فيقولون – كعادتهم –ويؤكد اليهود 
في أيدينا تتركز أعظم قوة في األيام الحاضرة وأعنى بها الذهب           ( 

سحب أي مقدار منه من حجرات كنزنـا        ففي خالل يومين نستطيع أن ن     
ّالسة ري!!!.(   

  : وفى البروتوكول الثالث والعشرين  •
يتحدث اليهود عن العالقة بين الحاكم والمحكوم في ظل حكومتهم          

  :المرتقبة ، وذلك من خالل النصوص اآلتية 
يجب أن يدرب الناس على الحشمة والحيـاء كـى يعتـادوا            * ( 

  ) .الطاعة 
الة هي الخطر األكبر على الحكومة ، وستكون هـذه          إن الطب * ( 

  ) .البطاقة قد أنجزت عملها حالما تبلغنا طريق السلطة 
وهذا يعنى أن البطالة تفيد اليهود جدا ، إذا وجدت في الدول غيـر      

  اليهودية بما تخلقه من مشاكل وقالقل للحكومات ، ولنفس السبب فإنها
  .انت في دولتهم  تضر اليهود إذا ك–البطالة :  أى – 

يجب أن يظهر الملك الذي سيحل الحكومات القائمة التي ظلت          * ( 
تعيش على جمهور قد تمكنا نحن أنفسنا من إفساد أخالقه خالل نيـران             
الفوضى ، وإن هذا الملك يجب أن يبدأ بإطفاء هذه النيران التـي تنـدلع     

لنتيجـة   من كل الجهات ، ولكي يصل الملك إلى هـذه ا            مطرداً اندالعاً



  44

 ولـو   !ل هـذه النيـران ؟     يجب أن يدمر كل الهيئات التي قد تكون أص        
  ) .اقتضاه ذلك إلى أن يسفك دمه ، هو ذاته 

 ومعينا من أعلى ، كي      ! من عند اهللا     إن ملكنا سيكون مختاراً   * ( 
   ).!!يدمر كل األفكار التي تغرى بها الغريزة ال العقل 

  : والعشرون وفى البروتوكول األخير ، وهو الرابع  •
يقرر زعيم اليهود األسلوب األمثل الذى تقوى به دولة الملك داود           

  !!حتى تستمر إلى اليوم اآلخر 
ويبين أنه لكى يصون اليهود دولتهم فإنهن ينبغى عليهم أن يقوموا           

 أو بمعنى أخر امتالك عقول البشر       !بتوجيه الجنس البشرى كله وتعليمه      
 وال يكون من حقك أن تفكر لنفـسك ،          بحيث ال يبقى لك شئ تفكر به ،       

ويصل اليهود إلى ذلك مـن خـالل االسـتحواذ          ، وال أن تشارك برأى     
الكامل على العقل البشرى والرأى العام عن طريق وسـائل اإلعـالم ،             

  .واستغالل وسائل أخرى اقتصادية واجتماعية لتحقيق ذلك الهدف 
علـى أزمـة    أن شيوخهم لن يـأتمنوا  – أيضا –كما يقرر اليهود  

  !الحكم إال الرجال القادرين على أن يحكمونا حكما جازما ولو كان عنيفا
ثم يختتمون البروتوكوالت بحقيقة واقعة قد نجح اليهود فـي تحقيقهـا ،             
وهى بذر العداوة والكراهية والخوف بين الشعب والحكومة في الـبالد            

  .غير اليهودية 
محبوبا ومعظما  ولكي يكون الملك    (  :يقول حكماء صهيون    * 

من رعاياه يجب أن يخاطبهم جهارا مرات كثيرة ، فمثل هذه اإلجراءات            
أعنى قوة الشعب وقوة الملك اللتـين قـد         : ستجعل القوتين في انسجام     
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فصلنا بينهما في البالد غير اليهودية بإبقائنا كال منهما في خـوف دائـم         
ين في خوف مـن      وقد كان لزاما علينا أن نبقى كلتا القوت        !من األخرى   

  ).!!األخرى ، ألنهما حين انفصلتا وقعتا تحت نفوذنا 
  

  ) : نهاية البروتوكوالت كتبت هذه العبارة ( وفى  •
   .)1() وقعه ممثلو صهيون من الدرجة الثالثة والثالثين ( 

  : وبعد أيها القارئ الكريم  •
لقد انتهينا من عرض القدر الذى تم اكتـشافه مـن بروتوكـوالت     

يون ، وال أظن أن أحدا يفكر االن فى اكتشاف المزيد منها ،             حكماء صه 
  .ألنه يراها فى الواقع الذى حوله قبل أن يراها مسطرة فى أوراق 

وذلك ألن اليهود لم يقفوا عند حد الكالم كعادة غيرهم ، بل طبقوا             
هذه المقررات التي أجمع عليها زعمـاؤهم بغيـر تـردد أو توقـف ،               

 ك أخس الوسائل وأقذرها دون أن يرقوا في أحدٍ        واستخدموا في سبيل ذل   
 ولقد استخدموا النساء بصور في غايـة القـبح لتحقيـق            !إال وال ذمة    

مآربهم ، حتى إن كثيرا من زعماء الدول الغربية والمـشهورين فيهـا             
كالعلماء والفنانين واألدباء وقادة الجيوش ، ورؤساء المصالح والشركات         

ديرات لمنازلهم من اليهوديـات ، يطلعـن        لهم زوجات أو خليالت أو م     
على أسرارهم ، ويوجهن عقولهم ، وجهـودهم لمـساعدة اليهـود ، أو              
العطف عليهم ، أو كف األذى عنهم ، كما أن اليهود كـانوا يـشترون               

                                     
  . وهى أرقى درجات الماسونية اليهودية ، فالموقعون هم أعظم أكابر الماسونية في العالم  (1)
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األراضي من عرب فلسطين بأثمان غاليـة ، ثـم يـسلطون نـساءهم              
التـي دفعوهـا    وخمورهم على هؤالء العرب حتى يبتزوا منهم األموال         

  !!لهم
وعندما سعى اليهود عمليا إلقامة دولة لهم في فلسطين كانت أكبر           
عقبة أمامهم هي الخالفة اإلسالمية التي تحول بينهم وبين ما يـشتهون ،     
فعملوا بكل الوسائل حتى تم لهم القضاء علـى الخالفـة اإلسـالمية ،              

ال دينية بقيـادة    وأقاموا مكانها في تركيا كما هو معلوم حكومة علمانية          
صنيعة اليهود ، والذى عمل جاهـدا علـى         ) مصطفى كمال أتاتورك    (

  .تغيير الهوية اإلسالمية فى تركيا ، وتحقق له ذلك فى فترة قصيرة 
واليوم يجوس اليهود خالل الديار ، ويعيثون في األرض فـسادا ،            
 واألحداث األخيرة في فلسطين تعكس الخطورة البالغة التي وصل إليهـا          

  .الوضع بين المسلمين واليهود 
فاليهود يسعون جاهدين إلى تدمير المسجد األقصى بطرق ملتويـة          
غير مباشرة ، يدفعهم إلى ذلك خبث ودهاء ال نظير لهمـا ، وذلـك أن                
اليهود يعلمون علم اليقين أن قلـوب المـسلمين فـي مـشارق األرض              

من منزلة عظيمة   ومغاربها ترتبط ارتباطا وثيقا بالمسجد األقصى لما له         
  .تتعلق باإلسراء والمعراج ، وكذلك فضل الصالة فيه 

ة اإليمانيـة بـين المـسلمين       ويريد اليهود أن يقطعوا هذه الـصل      
، وحيث ترى هذه الصلة أشد األسلحة فتكا باليهود ، وهذا هـو              والقدس

  .الدافع الحقيقة وراء إنشاء نفق سياحى تحت جدران المسجد األقصى 
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 إن المسلمين قد أعطوا اليهـود فرصـة ذهبيـة            :وبقى أن يقال  
  .تمكنهم من السلب والنهب والعتو والظلم والقتل والعدوان 

 إن المسلمين قد فعلوا ذلك لمـا أعرضـوا عـن ديـنهم ،          :أقول  
وانحرفوا عن صراط ربهم ، فتداعت عليهم األمم كما تتداعى األكلة إلى            

 ، ولـيس لنـا   -ليه وسلم  صلى اهللا ع   –قصعتها ، كما أخبر رسول اهللا       
توبة صادقة ، وعود حميد إلى التمسك بالكتـاب    : اليوم إال مخرج واحد     
  .م باهللا فقد هدى إلى صراط مستقيم، ومن يعتص والسنة بفهم سلف األمة
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 ًنشأة وتارخييا: اليهود 
ولـه  ، إنه مما ال شك فيه أن كل قوم وكل شعب له بداية ونشأة    * 

  .كذلك تاريخ يختص به
 ال يخرجون عن هذه القاعدة ،       – كشعب من الشعوب     – واليهود   *

ولكنهم يختلفون عن جميع األمم بصفة ليست في كثير من أمم األرض ،             
  !!وذلك أن نشأة اليهود مضيئة ، وتاريخهم مظلم 

  .أصولهم حميدة عريقة وفروعهم خبيثة فاسدة 
ن نبـى   وهذه الحقيقة العجيبة تحتاج إلى تفصيل وبيان ، وذلك أ         * 

 قد هاجر من العراق إلى الشام ، وهـاجر          – عليه السالم    –اهللا إبراهيم   
 – عليـه الـسالم    – وبعد دعوة لوط     – عليه السالم    –معه نبى اهللا لوط     

قومه إلى توحيد اهللا وترك فاحشة إتيان الذكران ، أرسـل اهللا مالئكتـه              
 –م   ضيوفا على إبـراهي    –إلهالكهم بسبب إعراضهم ، فنزلت المالئكة       

 – زوج إبـراهيم     ةرت المالئكة سار   وأخبروه بخبره وبش   –عليه السالم   
فَبـشَّرنَاها  {:  بإسحاق والقصة معروفة ، قـال تعـالى          –عليه السالم   

    قُوبعقَ يحاء ِإسرِمن وقَ وحويعقوب عليه الـسالم هـو       ]71:هود[ }ِبِإس 
ـ           م بنـو يعقـوب ،      الذي سماه اهللا في القرآن إسرائيل ، فبنو إسرائيل ه

وعلى هذا فكل من انتهى نسب إلى نبي اهللا يعقوب فهو إسـرائيلي مـن        
بنى إسرائيل وهذا نسب رفيع ، وشرف عريض دمره اليهود بأيـديهم ،             

  !!ونسفوه بإعراضهم وضاللهم 
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 في فلسطين ، وأخبرنـا      – عليه السالم    –) إسرائيل(نشأ يعقوب   * 
إخوتـه ، وقـد اسـتغرقت        و – عليه السالم    –القرآن عن قصة يوسف     

أحداثها في تقديرات أهل العلم حوالي أربعين سـنة ، وانتهـت بقـول              
 ،  ]93: يوسـف   [} وْأتُـوِني ِبـَأهِلكُم َأجمِعـين     {: - عليه السالم    –يوسف  

وانتقلت عائلة إسرائيل بكاملها إلى مصر ، وأقمت بها ، ولم يبـق فـي               
هم كانوا في ذلك الوقت عائلة      فلسطين أحد منهم مع األخذ في االعتبار أن       

، وليست شعبا ، وأما سكان فلسطين األصـليون فهـم           ) أسرة كبيرة   ( 
  .الكنعانيون 

 المصريين إلى التوحيد    – عليه السالم    –وفى مصر دعا يوسف     * 
، وزاد عدد بنى إسرائيل في مصر بمرور الزمن حتى وصل في تقدير             

ذه هي الهجـرة الثانيـة   المؤرخين إلى نصف مليون ، ويالحظ هنا أن ه    
من فلسطين إلى مصر ، وأما األولى فكانت من العراق إلى فلسطين في             

 وقد قام الفراعنـة فـي مـصر بـإذالل           – عليه السالم    –عهد إبراهيم   
 –اإلسرائيليين واستبعادهم فترة طويلة من الزمن من بعد وفاة يوسـف            

 وقد ذاقـوا   –م   عليه السال  – إلى أن نجاهم اهللا مع موسى        –عليه السالم   
في هذه الفترة صنوفا من العذاب والـذل والهـوان ؛ فكـان الفراعنـة               

:  ويستحيون نساءهم ويستبعدون الرجال ، حتى قيل         !!  يذبحون أبناءهم   
  !!إن الفرعوني كان يركب اإلسرائيلي كالحمار 

 وقعـت أحـداث ومواقـف       – عليه السالم    –وبعد بعثة موسى    * 
م نعرض هنا جانباً منها لما فيه مـن الداللـة           تحدث عنها القرآن الكري   
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القوية القاطعة على ما وصل إليه اليهود من فساد وانحـراف وضـالل             
  مبين 

البطش  وبنى إسرائيل ب   – عليه السالم    –لما هدد فرعون موسى     * 
استَِعينُوا ِباللِّه واصـِبرواْ ِإن اَألرض ِللّـِه        {:والفتك ، قال موسى لقومه      

وِرثُهيتَِّقينةُ ِللْماِقبالْعاِدِه وِعب شَاء ِمنن ي128:األعراف[ }ا م.[  
فكان جوابهم يعبر عن ذلة نفوسهم ، وهزيمة أرواحهم بـسبب           * 

ُوِذينَا ِمن قَبِل َأن تَْأِتينَا وِمن بعـِد مـا          أ{طول الذل واالضطهاد ، قالوا      
عو إليه ، فقد آذانا الفراعنة من       ال أمل فيما تد   :  أي   !]129:األعراف [}ِجْئتَنَا

  .قبل ومن بعد 
 أن يرسـل    – عليه الـسالم     –وافق فرعون على طلب موسى      * 

  :معهم بنى إسرائيل لما رأى اآليات ، ثم رفض ، ثم وافق ، وقال 
 }              ـزجنَّـا الرلَِئن كَشَفْتَ ع كِعند ِهدا عِبم كبلَنَا ر عى ادوسا مي

 آِئيَللَنُْؤِمنَنرِني ِإسب كعم ِسلَنلَنُرو 134:األعراف[ }لَك.[  
 –ثم غدر فرعون فلم يف بوعده ، فأوحى اهللا إلى موسى وهارون             

وَأوحينَا ِإلَى موسى وَأِخيِه َأن تَبوءا ِلقَوِمكُما ِبِمصر        { : - عليهما السالم 
  .]87: يونس [} وَأِقيمواْ الصالَةَ وبشِِّر الْمْؤِمِنينبيوتًا واجعلُواْ بيوتَكُم ِقبلَةً

 عليـه   –واستجاب بنو إسرائيل لذلك األمر ، وبنوا مع موسى          * 
 بيوتا لهم في مكان منعزل بمـصر بعيـدا عـن الفراعنـة ،               –السالم  

وتجمعوا فيه ، وأقاموا الصالة ، وهم يبحثون ن أى مخرج ينجيهم مـن              
  .!!فرعون وقومه 
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َأن َأسـِر ِبِعبـاِدي   { : - عليه السالم –ثم أوحى اهللا إلى موسى  * 
، بالهجرة من مصر ومعه بنو إسرائيل      ، فأمره    ]52:الشعراء[} ِإنَّكُم متَّبعون 

 وقومـه ، وهـى أحـداث مـشهورة         – عليه السالم    –ونجا اهللا موسى    
  .صيل والبيان معروفة ذكرها القرآن بالتف

رائيل وإخراجهم من ذل العبودية والهـوان       ومع أن نجاة بنى إس    * 
يعد أعظم نعمة بعد اإليمان باهللا ، إال أن بنى إسرائيل لم يشكروا نعمـة               

 فما أن نجوا ، ودخلـوا أرض  !!اهللا ، وأتوا بأمر ال ينقضي منه العجب  
يـا  {: ومروا بأهل قرية يعكفون على أصنام لهم ، حتى قـالوا            ، سيناء  

فهم يكفرون باهللا ،   !! ]138:األعـراف [ }ٌِإلَها كَما لَهم آِلهة موسى اجعل لَّنَا    
  .وهم مغمورون بنعمة النجاة 

 وذهب  -  عليه السالم  –وبعد فترة يسيرة قصيرة تركهم موسى       * 
عند جبل الطور ، واستخلف عليهم أخـاه        . لميقات ربه يتلقى وحي اهللا      

ــارون  ــسالم  –هــ ــه الــ ــه  – عليــ ــال لــ   :  وقــ
  ].142:األعراف[ } ي ِفي قَوِمي وَأصِلح والَ تَتَِّبع سِبيَل الْمفِْسِديناخْلُفِْن{

السامري يجمع حلى النساء ، وصنع      : فقام رجل إسرائيلي يقال له      
ـ  {: منها عجال ذهبيا له خوار ، وقال لهم    م وِإلَـه موسـى   ـهـذَا ِإلَهكُ

ولما نهـاهم  !  إال قليال منهم ودعاهم إلى عبادته فعبدوه !  ]88:طه[ }فَنَِسي
قَالُوا لَن نَّبـرح علَيـِه      {:  عن الشرك قالوا له      – عليه السالم    –هارون  

سنظل نعبد العجـل    :  يعنى   !! ]91:طه[ }عاِكِفين حتَّى يرِجع ِإلَينَا موسى    
  .!!إلى أن يعود موسى من رحلته ، فإن أقرنا عبدنا ، وإن نهانا انتهينا
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 فوجد قومه قد أشركوا فـأحرق       – عليه السالم    –موسى  وعاد  * 
 وعاقبه وعنف قومه ، ثم اختار       السامريالعجل وألقاه في البحر ، ووبخ       

موسى من قومه سبعين رجال من خالصة العلماء والمـشايخ ، وذهـب            
بهم إلى ميقات ربهم ليعتذروا عن شركم قومهم ، ويطلبوا التوبة لهـم ،              

 عليه السالم   –ور وأظلهم الغمام ، وبدأ موسى       ولما وصلوا إلى جبل الط    
 فأخذتهم الرجفة   !! ]153:النـساء [ }َأِرنَا اللِّه جهرةً  {:  يناجى ربه ، قالوا      –

ربه فأحياهم وعـاد بهـم   – عليه السالم   –فماتوا جميعا ، ثم دعا موسى       
 ِباتِّخَاِذكُم الِْعجَل   يا قَوِم ِإنَّكُم ظَلَمتُم َأنفُسكُم    {: إلى قومه ، ومعه حكم اهللا       

اِرِئكُمب ِعند لَّكُم رخَي ذَِلكُم كُمفَاقْتُلُواْ َأنفُس اِرِئكُمواْ ِإلَى ب54:البقرة[}فَتُوب[!!.  
إن علماء بنى إسرائيل يشكون في صدق نبيهم فكيف بعـامتهم           * 
  .!!وجهالهم 
هدى ونور   فيها   – عليه السالم    –وأنزل اهللا التوراة على موسى      * 

 ،   وامتثـاالً   وتطبيقاً  وفهماً  قومه أن يأخذوا التوراة قراءةً     –وأمر موسى   
 فرفع اهللا جبل الطور فوق      !!فأبوا وتمردوا وادعوا العجز وعدم القدرة       

رءوسهم تهديدا وتخويفا ، فنظروا فإذا الجبل قد ارتفع حتى صار فوقهم            
 ، وأعطوا العهـد     في موضع السحاب ، وعند هذا فقط أذعنوا ألمر اهللا         

وِإذْ َأخَـذْنَا ِميثَـاقَكُم   {والميثاق على التمسك بالتوراة ، قال اهللا عز وجل  
رواْ مـا ِفيـِه لَعلَّكُـم       ـُورفَعنَا فَوقَكُم الطُّور خُذُواْ ما آتَينَاكُم ِبقُوٍة واذْك       

63:البقرة[ } تَتَّقُون.[  
هدهم مع اهللا ، فأنزل اهللا      وبعد فترة قصيرة من الزمن نقضوا ع      * 

، ]13:المائـدة   [} فَِبما نَقِْضِهم ميثَاقَهم لَعنَّاهم    {: عليهم اللعنة ، قال تعالى      
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إن هؤالء القوم قد فسدت طباعهم أيام اضطهاد الفراعنـة لهـم حتـى              
أصبحوا ال يذعنون إال للقوة ، وال يـستجيبون للحـق إال إذا شـعروا               

قيقة تراها ماثلة اليوم في زماننا ، بل وفـى           وهذه الح  !!بضعف وخوف   
  !!كل زمان قبلنا 

 عليـه   –وإن أرض فلسطين أرض مقدسة ، وقد حاول موسى          * 
 وبذل جهدا عظيما في إقناع اليهود بـدخول فلـسطين ، فلـم      -السالم    

 على عـدم دخـول فلـسطين أو          قوياً يستطع ، وأصر اليهود إصراراً    
 ونتائج سوف تكون في حديثنا بـإذن اهللا       االقتراب منها ، وهذا له أسباب     

فقد وقف الحديث بنا عند رفض اليهود القاطع لدخول األرض المقدسـة            
وِإذْ قَاَل موسى ِلقَوِمِه يا قَوِم اذْكُـرواْ        {: ، قال اهللا عز وجل      ) فلسطين(

كًا وآتَاكُم ما لَـم يـْؤِت   ِنعمةَ اللِّه علَيكُم ِإذْ جعَل ِفيكُم َأنِبياء وجعلَكُم ملُو 
    الَِمينن الْعا مد20(َأح (    اللّـه ةَ الَِّتي كَتَبسقَدالم ضخُلُوا اَألرِم ادا قَوي

  ].21-20:المائدة[ } خَاسرينلَكُم والَ تَرتَدوا علَى َأدباِركُم فَتَنقَِلبوا
نت يسكنها العمالقـة    وكان المانع لليهود من دخول فلسطين التي كا       

 فإنهم قوم جبناء ، ال تردعهم إال        !في ذلك الوقت هو الضعف والخوف       
يا موسـى ِإن    {:القوة ، وال يحملهم على الحق إال السيف ، ولذلك قالوا            

ها ِفيها قَوما جباِرين وِإنَّا لَن نَّدخُلَها حتَّى يخْرجواْ ِمنْها فَِإن يخْرجواْ ِمنْ           
 اِخلُونجاهـدا ،    – عليه الـسالم     –وحاول موسى    !! ]22:المائدة[ }فَِإنَّا د 

فَاذْهـب  {: تمردوا على نبيهم ، وقالوا له    – كعادتهم دائما    –ولكن اليهود   
وننَا قَاِعداهفَقَاِتال ِإنَّا ه كبر24:المائدة[ }َأنتَ و.[  
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رب ِإنِّي ال َأمِلـك     { :  إلى ربه قائالً   – عليه السالم    –فتوجه موسى   
       ِم الْفَاِسِقينالْقَو نيبنَنَا ويقْ بَأِخي فَافْروالقـوم    ]25:المائدة[ }ِإالَّ نَفِْسي و ، 

الفاسقون هم بنو إسرائيل ، الذين نجاهم اهللا من فرعون وقومـه ، وأراد         
لعقوبة أن يعزهم بطاعته فأذلوا أنفسهم بمعصيته ، فأنزل اهللا عليهم هذه ا           

فَِإنَّها محرمـةٌ   {:  عز وجل    –القاتلة ، وهى من جنس عملهم ، قال اهللا          
           ِم الْفَاِسـِقينلَى الْقَوع ِض فَالَ تَْأسِفي اَألر ونِتيهنَةً يس ِعينبَأر ِهملَيع{ 

 ، وهذا يعنى أن اهللا حرم على اليهود دخول فلـسطين لمـدة              ]26:المائدة[
، ظلوا خاللهم تائهين في صحراء سيناء ال يخرجون منها          أربعين سنة ،    

  !!.وال يدخلون غيرها 
 عليهمـا   –وقبل انقضاء مدة العقوبة الربانية كان موسى وهـاون          

 قد ماتا ، وانتقال إلى الرفيق األعلى ، وتولى يوشع بـن نـون             –السالم  
لقـة  خالفة بنى إسرائيل ، وانتهت مدة العقوبة ، فقاد قومه لقتـال العما            

وَأورثْنَـا  {: حتى هزمهم وأخرجهم من فلسطين ، وامتن اهللا عليهم بقوله         
انُواْ يستَضعفُون مشَاِرقَ اَألرِض ومغَاِربها الَِّتي باركْنَـا        ـَالْقَوم الَِّذين ك  

  .]137:األعراف[ }ِفيها
وبعد فترة من الزمن عاد اليهود إلى الفسق والفجور ، والـسرف            

بقيـادة بختنـصر،    ) من العراق   ( رف ، فسلط اهللا عليهم أهل باب        والت
فسلبوا ونهبوا وقتلوا وخربوا بيت المقدس ، وأحرقوا التوراة ومزقوها،          

 موسى   وهو صندوق فيه بقايا مما ترك آل       وأخذوا التابوت إلى بالدهم ،    
  .وآل هارون 
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واستمر احتالل الباليين لفلسطين مئات الـسنين ، عـاش خاللهـا            
اليهود في ذل وشقاء ، وتعاسة وبالء واضطهاد واستبعاد ، ال يقل كثيرا             

  !!.عما القاه آباؤهم على أيدى الفراعنة فى مصر 
وتعاقبت أجيال على هذا االحتالل حتى نشأ جيـل يرغـب فـى             
الحرية ، ويحب القتال فى سبيل اهللا ، وذهب هذا المأل من بنى إسرائيل              

ــت ، وقـــ   ــك الوقـ ــى ذلـ ــيهم فـ ــى نبـ ــه إلـ   : الوا لـ
 يعنى عين لنا قائدا نقاتل      ]246:البقرة[} ابعثْ لَنَا مِلكاً نُّقَاِتْل ِفي سِبيِل اللّهِ      {

هـْل عـسيتُم ِإن كُِتـب       {: خلفه ، ونجاهد تحت رايته ، فقال لهم نبيهم          
م أخشى أن يكتـب علـيه     :  ، يعنى    ]246:البقرة[ }علَيكُم الِْقتَاُل َأالَّ تُقَاِتلُواْ   

القتال فال تطيقوه وال تصبروا عليه ، وذلك لما يعلمه عن قومـه بنـى               
ومـا لَنَـا َأالَّ   {: فقالوا لـه  ! إسرائيل من جبن وخوف ، وهلع وضعف       

 ، وقال   ]246:البقـرة [ }نُقَاِتَل ِفي سِبيِل اللِّه وقَد ُأخِْرجنَا ِمن ِدياِرنَا وَأبنَآِئنَا        
 ، وبمجـرد  ]246: البقـرة  [ }ِإن اللّه قَد بعثَ لَكُم طَالُوتَ مِلكاً      {: لهم نبيهم   

، مـع    اعتراضا شديدا على هذا االختيـار      سماعهم لهذا االسم اعترضوا   
َأنَّى {:  قائلين   !!  أنهم طلبوا من نبيهم أن يختار لهم ، ثم رفضوا اختياره            

 } ِبالْملِْك ِمنْه ولَم يْؤتَ سعةً من الْمـالِ        يكُون لَه الْملْك علَينَا ونَحن َأحقُّ     
 وبصعوبة بالغة استطاع نبيهم أن يقنعهم بأن كثرة المـال           !!   ]247:البقرة[

، وذكر لهم ثالثة أمور     يار القيادة الراشدة كما تعتقدون     الخت ليست مقياساً 
  : كانت وراء اختيار طالوت 

يكُون لَه الْملْك علَينَا ونَحـن َأحـقُّ        َأنَّى  {:اصطفاء اهللا   :  األول   -
  .]247:البقرة[ }ِبالْملِْك ِمنْه ولَم يْؤتَ سعةً من الْماِل
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 }وزاده بسطَةً ِفي الِْعلِْم والِْجسم    { :بسطة العلم والجسم    :  الثانى   -
  .]247:البقرة[

مـامكم فتكـون    سوف تقع أ  ) معجزة(آيه من آيات اهللا     :  الثالث   -
: الوت ملكا عليكم، وهذه اآلية هى     عالمة ظاهرة على أن اهللا قد اختار ط       

ِإن { :الذى اغتصبه أهل بابل ، قـال تعـالى          ) الصندوق(عودة التابوت   
آيةَ ملِْكِه َأن يْأِتيكُم التَّابوتُ ِفيِه سِكينَةٌ من ربكُم وبِقيةٌ ممـا تَـرك آُل               

  .]248:البقرة[ } وآُل هارون تَحِملُه الْمآلِئكَةُموسى
 وافق بنو إسرائيل على قيادة طالوت لهم ، فسار بهم إلـى             يراًخوأ

ِإن اللّـه   {: عدوهم ، وفى الطريق أراد أن يختبر المجاهدين ، فقال لهم            
          ن لَّممِمنِّي و سفَلَي ِمنْه ن شَِربٍر فَمتَِليكُم ِبنَهبِمنِّـي ِإالَّ     م فَِإنَّه همطْعي

 ، والعجب أن هـؤالء المجاهـدين   ]249:البقـرة [} مِن اغْتَرفَ غُرفَةً ِبيِدهِ   
اليهود لم يكن لديهم قدر من اإليمان والعزيمة يكفى لعبور هـذا النهـر              

قليـل   ، وهـذا ال   ]249:البقرة[  }فَشَِربواْ ِمنْه ِإالَّ قَِليالً منْهم    {: بغير شرب   
الذى لم يشرب لم يتمالك نفسه من الخوف والرعـب بمجـرد أن رأى              

 ]249:البقرة[ }الَ طَاقَةَ لَنَا الْيوم ِبجالُوتَ وجنوِدهِ     {:  فصاح أكثرهم    !العدو  
 وجالوت هو قائد قوات العدو ، وبقيت فئة أقل من القليل تنادى علـى          !!

كَم من ِفَئٍة قَِليلٍَة    {: وهم  هؤالء الذين هزمتهم نفوسهم قبل أن يهزمهم عد       
       اِبِرينالص عم اللّهةً ِبِإذِْن اللِّه وتْ ِفَئةً كَِثيروقبل القتال   ] 249:البقرة[ }غَلَب ،

] 251:البقـرة [} وقَتَـَل داوود جـالُوت    {: بدأت المبارزة ، فكانت نتيجتها      

لحكمـة بالغـة   وداود أحد المقاتلين من بنى إسرائيل ، وشاء اهللا وقـدر     
 – عليه الـسالم  –عهد سليمان  يعلمها أن تقوم مملكة بنى إسرائيل ، فى         
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 ِلي وهب ِلي ملْكاً لَّا ينبِغي ِلَأحـٍد مـن    رب اغِْفر قَاَل  { :استجابة لدعائه   
ابهَأنتَ الْو ِدي ِإنَّكع35:ص[ }ب[.  

 والمغـارب ،    فآتاه اهللا سلطانا وملكا عظيما امتد بـين المـشارق         
 وعاد اليهود   – عليه السالم    –ومضت فترة من الزمن بعد عهد سليمان        

 ونهـوا عـن   ! وأمـروا بـالمنكر   !إلى سيرتهم األولى ، فقتلوا األنبياء   
 فكتـب اهللا  ! ولم يتركوا إثما إال اقترفوه ، وال ذنبا إال فعلوه        !المعروف  

ـ           وء العـذاب ،    عليهم الذل والهوان ، وسلط عليهم الروم يـسومونهم س
فتشرد اليهود ، وهاموا على وجوههم فى شتى بقاع األرض يتقلبون فى            
جحيم الذل ، ويذوقون ألوانا من الشقاء والبالد ، وما ظلمهم اهللا ولكـن              

وقد طبع ذلك الضياع فى قلوب اليهـود حقـدا          !! كانوا أنفسهم يظلمون    
  العالممحة فى االنتقام من رهيبا وحسدا لكى بنى آدم ، ورغبة جا

واستعالء على كل البشر لعله يعوضـهم عمـا ضـاع مـن             !!  بأسره  
 } وَأِحبـاُؤه  نَحن َأبنَـاء اللّـهِ    {: كرامتهم ، ويستر ذل نفوسهم ، فقالوا        

  .!!]18:المائدة[
مع أنهم يعلمون علم اليقين أنه ال يوجد فى تاريخهم دليـل واحـد              

  وال أحباء ، وال شعب مختار؛      اء ، يشهد لهذه المقولة الكاذبة ، فال هم أبن       
! بل إن أصدق وصف لهم أنهم يقتسمون مع الشيطان ، غايتـه وهدفـه    

فالشيطان يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب الـسعير ، وهـذا يعنـى أن              
غايته التى يسعى إليها هى حرمان البشر من الجنة ، وغاية اليهود التى             

ار ونظـر اليهـود     يسعون إليها هى حرمان العالم من األمن واالسـتقر        
  مـن   فى العالم يلجئـون إليـه فـراراً         آمناً حولهم فلم يجدوا لهم مالذاً    
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اضطهاد الروم النصارى لهم إال جزيرة العرب ، فهاجروا إلى الجزيرة           
العربية ، حيث لم يكن للروم سلطان عليها ، وسـكنوا يثـرب وخيبـر               

  .وغيرهما 
 جبال فاران   وكانت التوارة قد بشرت بظهور نبى جديد يخرج من        

 فـسبق   كون يثرب عاصمة ملكه ودار هجرتـه ؛       ، وت ) إشارة إلى مكة  (
اليهود إليها طمعا فى أن يكون هذا النبى من بنى إسرائيل ، فينقذهم من              

،  - صلى اهللا عليـه وسـلم        –ذل النصارى الروم ، وبعث اهللا رسوله        
د فى  وعلم اليهود أنه من العرب ، وليس من بنى إسرائيل ، فتحرك الحق            

} يعِرفُونَـه كَمـا يعِرفُـون     {: قلوبهم ، وثار الحسد فى نفوسهم مع أنهم         
 كتابة  –ونقض اليهود كل العهود والمواثيق ، التى أبرموها         !  ]146:البقرة[
 وتـآمروا وغـدروا      -ه وسـلم     صلى اهللا علي   – مع اهللا رسول اهللا      –

 –لمـؤامرات   وتحالفوا مع قريش ، وكادوا للمـسلمين بالدسـائس ، وا          
 لم  تنفع معهم جميع محاوالت اإلصالح ؛      ولم   –كشأنهم اليوم مع العرب     

يجيبوا داعى اهللا مع أنهم يعلمون على اليقين أن اإلسالم هو دين الحق ،              
ولم يحافظوا على معاهدات السالم وحسن الجوار ، بـل تنكـروا لهـم              

يـة بغيـر    ونقضوها ، ولم يعيشوا يوما مع المسلمين فى الجزيرة العرب         
هو الجالء عـن  : غدر وال خديعة ، ولم يصلح لهم سوى حل واحد فقط   

 عنهـا ،    - صلى اهللا عليه وسلم      –المدينة المنورة ، فأجالهم رسول اهللا       
والعجيب أن طرد اليهود وجالءهم كان هو الحل الوحيد المناسب علـى            

  !!.مر التاريخ مع اختالف الزمان والمكان 
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التاريخ عما فعله اليهـود تفـصيال مـع         وقد تحدثت كتب السير و    
،  والمتتبع لهذه األحاديث سوف يرى        - صلى اهللا عليه وسلم      –رسولنا  

فإن رسول  !! بوضوح وجالء أنه ال حل لمشكلة اليهود اليوم إال بالجالء           
، وهو قدوتنا وأسوتنا لم يجد حال لمشكلة         - صلى اهللا عليه وسلم      –اهللا  

ولـم  !  إال بإخراجهم من المدينة المنورة       –ء   بعد الصبر والعنا   –اليهود  
 حـال لمـشكلة اليهـود إال    – من بعـده  –يجد الخلفاء رضى اهللا عنهم     
  !!.بإخراجهم من جزيرة العرب 

  !فاليهود داء ، والجالء دواء ، والمعاهدات مسكنات 
  .فال نامت أعين الجبناء ، واهللا من ورائهم محيط 
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 القدس
بسنده الى أبى هريرة ، رضى اهللا       " صحيحة  " روى البخارى فى    

لو آمـن  بـى      : "  قال   - صلى اهللا عليه وسلم      –عنه ، أن رسول اهللا      
  " . عشرة من اليهود آلمن لى اليهود 

إن هؤالء اليهود الذين رفضوا الـدخول فـى االيمـان وجحـدوا           
اللهم ابعث لنا هذا النبى الذى       : -  قبل البعثة  –الرسالة ، وكانوا يقولون     

  !!ه مكتوبا عندنا فى التوراة حتى نعذب المشركين ونقتلهم نجد
مـن األوس والخـزرج   وقد ثبت أنهم كانوا يتوعدون المـشركين    

؛  و يستنـصرون ،  اى   - صـلى اهللا عليـه وسـلم         -بمجىء الرسول 
 وكَـانُواْ ِمـن قَبـلُ   {: يطلبون النصر به على أعدائهم ، قـال تعـالى           

ن كَفَرواْ فَلَما جاءهم ما عرفُواْ كَفَرواْ ِبِه فَلَعنَـةُ          يستَفِْتحون علَى الَِّذي  
لَى الْكَاِفِرين89: البقرة [ }اللَّه ع[  

 قـوم بهـت     وفى هذا داللة قاطعة ، وحجة دامغة على ان اليهود         
   فإنهم كانوا يعرفون صفات رسول اهللا !يعرفون الحق ، وينكرونه

بعث ، ولما أرسـل اهللا الـيهم   ن ي  قبل أ   - صلى اهللا عليه وسلم      –
 كثيرين من بنى إسرائيل ، فكـذبوا فريقـا ، وقتلـوا    من قبل ذلك رسالً   

فريقا من الرسل ، فلما أرسل اهللا رسوله الخاتم من العرب كفروا بـه ،               
ألنه ليس من بنى إسرائيل ؟  وهو نفـس أسـلوب المرواغـة الـذى                

  !لفلسطينية يستعملونه فى المفاوضات الوهمية مع السلطة ا
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وبعد هذا االنكار والبهتان استمر اليهود على كفرهم ، وأصـروا            
 مـن  على ضاللهم ، أراد اهللا عز وجل ، وقدر ان كتب الهدايـة لعـالمٍ   

علمائهم هو عبد اهللا بن سالم ، رضى اهللا عنه ، وذلـك بعـد الهجـرة                 
  .النبوية الشريفة 

علمه وسـيادته   وكان عالما وسيدا مطاعا فى قومه من اليهود قبل          
  من ذلك ، بأقبح الصفات ، وأنزلـوه        وفضله ومنزلته ، ووصفوه ، بدالً     

  .الى أسفل الدرجات 
بسنده الى أنس بن مالك ، رضى       " صحيحة  " وروى البخارى فى    

 صلى اهللا عليه    – إن عبد اهللا بن سالم بلغه مقدم النبى       : ( اهللا عنه ، قال     
إنى سائلك عن ثـالث ال  : اء فقال المدينة  ، فأتاه يسأله عن أشي -وسلم  

ما أول أشراط الساعة ؟ وما أول طعام يأكلـه أهـل            : يعلمهن اال نبى    
 صلى اهللا عليه    –ينزع الى أبيه أو الى أمه ؟ قال         الجنة ؟ وما بال الولد      

ذاك عدو اليهود من    : قال ابن سالم     " أخبرنى به جبريل آنفا     " -وسلم  
شراط الساعة ، فنار تحشرهم من المشرق       أما أول أ  : " المالئكة ، قال    

الى المغرب وأما أول طعام يأكله أهل الجنة ، فزيادة كبد الحوت ، وأما              
الولد فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولـد ، وإذا سـبق مـاء                

   ."المرأة ماء الرجل نزعت الولد 
 ،  أشهد ان ال اله اال اهللا وأنك رسـول اهللا         : قال عبد اهللا بن سالم      

 فاسألهم عنى قبل ان يعلمـوا  !!يا رسول  اهللا ان اليهود قوم بهت        : قال  
         - صـلى اهللا عليـه وسـلم         –مى ، فجاءت اليهود ، فقال النبـى         بإسال

  ؟   " أى رجل عبد اهللا بن سالم فيكم" 
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  خيرنا وابن خيرنا ، وأفضلنا وابن أفضلنا ، فقال النبى: قالوا 
، أعاذه اهللا من ذلك   : قالوا   "  اهللا بن سالم ؟    أرأيتم ان أسلم عبد    " 

ه أشهد أن ال إل   : فأعد عليهم فقالوا مثل ذلك ، فخرج اليهم عبد اهللا فقال            
 !! وتنقصوه !!شرنا ، وابن شرنا     :  قالوا   اال اهللا وان محمدا رسول اهللا ،      

  .هذا الذى كنت أخاف يا رسول اهللا : قال 
 مـن    كبيـراً  ه ، كان عالمـاً    إن عبد اهللا بن سالم ، رضى اهللا عن        

علماء اليهود قبل ان يدخل فى اإلسالم ، وقد شهد على قومـه اليهـود               
 اى ، قوم يفترون الكذب      "إن اليهود قوم بهت     " : شهادة حق يقول فيها     

ويختلفونه ، وهى شهادة تصدق على واقع اليهود اليوم وتطابقه كما كان            
 طالما أنهـم    غداًيكون عليه شأنهم فى الماضى ، وهو نفس الواقع الذى س        

  !!يهود 
 أن يتنكر اليهود لحقوق المسلمين       وال جديداً   وال غريباً  فليس عجيباً 

فى فلسطين أو أن يحالوا تهويد القدس إن اسـتطاعوا ، أو أن يغـذروا               
بالمعاهدات واالتفاقيات المبرمة ، لكن العجيـب ان يتعجـب العـرب ،        

  !!يهود كأنهم ال يعلمون والغريب ان يستغرب العرب من أفعال ال
إننا لم ولن نرى من اليهود وفاء بالعهود والمواثيق ، أما المتعجبة            
المستغربة فهى أم رئيس وزراء إسرائيل الحالى التى أعلنت أنهـا فـى             
غاية الحرج والخجل ، وهى ترى ابنها يحاول الصلح مع العرب ، بينها             

  !!اج بأخت الرضاع هى أرضعته لبنا يحرم هذا الصلح كما يحرم الزو



  63

ل ومخرج ، وهذا الحل لـيس       حواليوم يبحث جميع المسلمين عن      
فى الهتافات وال المظاهرات وال المـسيرات ، وال التـصريحات ، وال             

  المؤتمرات ،وال الالءات المتتاليات وغير المتتاليات ؟؟
  : ن الحل يكمن فى حقيقتين إ •

 فيصل بن عبـد     كلمات وتوجيهات نطق بها جاللة الملك      : األولى
  الداء والدواء ، وذلك عـام رحمه اهللا ، وصف فيها : العزيز 
لقد مـرت   :  رحمه اهللا    –فى خطبة الحج ، يقول      )  هـ   1384( 

على اإلسالم والمسلمين حقبب تناسى الناس فيها ما هو مطلـوب مـنهم        
تجاه ربهم ، وتساهلوا فيما يجب عليهم ، وتهاونوا وتغافلوا ولهذا فإننـا             

قطار قد ينظر اليـه نظـرة        اليوم أن الشعوب اإلسالمية فى كل األ       نرى
احتقار أو ازدراء ، وهذا أيها االخوة ما سببناه ألنفـسنا نحـن ، ولـم                
يرضه اهللا سبحانه وتعالى لنا ، وانما رضى لنا العزة والكرامة والقوة ،             
، إذا نحن أخلصنا العبادة ، وتمسكنا بما أمرنا اهللا به سـبحانه وتعـالى               

  .واتبعنا سبيل نبينا صلوات اهللا وسالمه عليه 
 – رحمـه اهللا     –خطب الملك فيصل    )  هـ   1390( وفى حج عام    

ـ : فى الحجيج خطبة جاء فيها وصف المنهج والـدواء إذ يقـول      اـأيه
، إننا فى حاجة قصوى الى محاسبة أنفسنا ، يجب علينا أن نعود             االخوة  

  نا النكبات ؟؟الى أنفسنا ، ونحاسبها ، لماذا تصبي
ولماذا نتعرض للعدوان من اعداء اإلسالم ؟ وأعـداء البـشرية ،            
وأعداء االنسانية ؟ علينا أن نحاسب أنفسنا ، فال بد أن هناك فينا ، وفى               
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أنفسنا ما يستوجب أن نصاب بهذه النكبات ، فإننا نرى اليوم فى عالمنـا           
  .ية االسالمى من يتنكب عن االيمان ، وعن العقيدة اإلسالم

  ،رة رفع راية الجهاد فى سبيل اهللا  فهى ضرو : الحقيقة الثانيةوأما 
إنه الطريق الذى اختاره اهللا للنصر ، والحفاظ على األرض والعرض ،            

ن الشعوب المسلمة فـى     كل الحلول فلم تفلح ولم تنجح ، وإ       ولقد  جربنا    
قادتها مشارق األرض ومغاربها تتطلع الى اليوم الذى يعلن فيه حكامها و          

عن فتح باب الجهاد فى سبيل اهللا ، ويومها فقط سيلتزم اليهود بـالعهود              
والمواثيق واالتفاقات المبرمة التزام قهر وصـغار ، ال التـزام قناعـة             

  .  ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر اهللا !!ووفاء  
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 قضية فلسطني
 عاقالن  إن فلسطين دولة اسالمية وبلد عربية ، ال يختلف فى ذلك          

 بهـذه الحقيقـة   ترافاًد أول الناس اع   ، وال يتناطح عليه عنزان ،  واليهو       
 قوم بهت ينكرون ما يعرفون      –كما قلنا    -وأول الناس إنكارا لها ألنهم      

وفى تصريحات أول رئيس وزراء إلسرائيل ، وهو بن جوريون دليـل            
  .ساطع وبرهان قاطع على ما نقوله 

يانا ، إننا علـى علـم أكيـد بـأن           لسنا عم : ( يقول بن جوريون    
 ، بل إننا نعرف أن ماليين العرب يسكنون فى           خاوياً فلسطين ليست بلداً  

األراضى الواقعة بين ضفتى نهر االردن الشرقية والغربيـة ، كمـا أن             
هناك ماليين وماليين العرب من الذين قطنوا فلسطين منذ ألوف السنين           

  ) .سطين ، وأنهم يعتبرون أنفسهم بحق أبناء فل
   ليس العرب فى حاجة الى     : (  فيقول   ويزيد األمر وضوحا وجالء

شراء أراضى فلسطين ، ألنها أراضيهم ، وليسوا فى حاجة الى هجـرة             
عرب الى فلسطين ، ألنهم أصحابها الشرعيون ، وهم يقيمون فيها ، إن             

  ) .كل شىء فى فلسطين هو ملك العرب ما عدا الحكومة 
عتراف الصحيح الصريح ، فقد استولى علـى        وبالرغم من هذا اال   

أن : أرض فلسطين ، وهنا تجدر اإلشارة الى حقيقة مهمة  مـضمونها             
احتالل اليهود لفلسطين ليس هدفهم النهائى ، وانمـا هـى فقـط أرض              

 وإن إقامة دول إسرائيل الكبرى      !! كما جاء فى التوراة المحرقة       دالميعا
 !؟كتبنا وأقالمنـا  يا لليهود كما تزعم     من النيل الى الفرات ليس هدفا نهائ      
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الء على منابع المياه ، وهو هدف استرايجى        يوانما هى فقط مرحلة االست    
  لى مصادر الذهب ، ومصادر الء عيهام لليهود ال يقل عن االست

  !!البترول 
ولكن الهدف الحقيقى والنهائى الذى يتقرب به اليهود الى الشيطان هـو            

 !!كومة واحدة من اليهود   ، واحتالل العالم اال ح    السيطرة على العالم كله     
ولذلك من يفهم عقيدة اليهود ، وطبيعة اليهود سيجد أن ما يفعلونـه االن            
فى الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة ، هو أمـر طبيعـى ومـألوف              

ليك الدليل مـن    رفى لعقيدتهم وان كانت باطلة ، وإ      عندهم ألنه تطبيق ح   
  " .لمود الت" كتاب اليهود المقدس 

يجب على كل يهودى ان يـسعى ألن تظـل          " ( التلمود  : " يقول  
السلطة على األرض لليهود دون سواهم ، وقبل أن يحكم اليهود نهائيـا             
باقى األمم ، يجب أن تقوم الحرب على قدم وساق ، ويهلك ثلثا العالم ،               
وسيأتى المسيح الحقيقى ، ويحقق النصر القريب ، وحينئذ تصبح األمـة            

 ألنها تكون قد ملكت أموال العـالم جميعـا ،           ء ؛ ليهودية غاية فى الثرا   ا
ويتحقق أمل األمة اليهودية بمجىء إسـرائيل ، وتكـون هـى األمـة              

  ) .المتسلطة على باقى األمم عند مجىء المسيح 
وعندما يسعى اليهود لتحقيق أهدافهم الدينية ، فـإنهم ال يبـدءون            

 ويحتل اليهـود العقـول عـن        !العقلالل األرض ، وانما باحتالل      باحت
طريق فتح الحدود الثقافية واالجتماعية واالقتصادية والـسياسية حتـى          

 لهم ، وجامعاتهم ومؤسـساتهم الثقافيـة        تصبح ثروات المسلمين ركازاً   
 ألفكارهم ، وبالد المسلمين أسواقا لبضائعهم ، ويتحول المسلمون          أوكاراً
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بعين لمؤسسات يهودية ، وشـركات  فى نهاية األمر الى عمال كادحين تا    
: يهودية ، وبنوك يهودية ، وحكومات يهودية ، وهنا يتساءل القـارىء             

إذا كان هذا هو هدف اليهود وعقيدتهم ، فأين دور أمريكا راعية السالم             
كثيرة الكالم ، والمدافعة عن حقوق اإلنـسان والحيـوان والحـشرات            

  !!والهوام 
  ...وهو سؤال مهم ، وجوابه أهم 
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 أمريكا واليهود
يخطىء  من يعتقد أن أمريكا تقف علـى الحيـاد بـين العـرب               

من يعتقـد أن أمريكـا ودول الغـرب     -  كذلك –واسرائيل ، ويخطىء    
  أما الحقيقة التى ال مراء فيها فهى أن أمريكـا  !!يقفون بجانب إسرائيل  

 على تحقيـق    بعد ان احتل اليهود عقول حكامها قد أصبحت أشد حرصا         
  !!من حرص اليهود على تحقيق أهدافهمأهداف اليهود ، 

حتى ان األمريكان المتدينين يعيبون على اليهود فكرة تخليهم عـن       
  .الضفة الغربية ، ويعتبرون ذلك كبيرة من الكبائر 

إن تخلـى    : ( -  قسيس أمريكـى أصـولى     –يقول مايك ايفانز    
ار على إسـرائيل ، وعلـى       إسرائيل عن الضفة الغربية سوف يجر الدم      

الواليات المتحدة األمريكية من بعدها ، ولو تخلت إسرائيل عن الـضفة            
  عنى تكذيبا بوعد اهللا فى الغربية وإعادتها للفلسطينيين ، فإن هذا ي

وهذا سيؤدى الى هالك إسرائيل ، وهالك أمريكا من بعدها ،           !! التوراة  
   ) .!!  رأتها تخالف كتاب اهللا وتقرها على ذلكاإذ

اى ان هذا القسيس األمريكي يطالب أمريكا بمنع إسرائيل بقوة من           
التنازل عن الضفة الغربية ، وذلك من بـاب تغييـر المنكـر ، وعـدم        

   !السكوت عليه
   :-  وهو صديق نصرانى للرئيس بوش–ويقول جيرى فولويل 

  ) .ان الواليات المتحدة األمريكية جمهورية نصرانية يهودية ( 
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 ) !!ان الوقوف ضد إسرائيل هـو وقـوف ضـد اهللا       : ( ول  بل يق 
ــضيف    : ويـــــــــــــــــــــــــــــ

انه ال يحق إلسرائيل ان تتنازل عن شىء من أرض فلسطين ، ألنهـا              ( 
  ) .أرض التوراة التى وعد اهللا بها شعبه 

ولقد نجح اليهود فى اختراق عقول حكام أمريكا ، وصانعى القرار           
 استطاعوا اقنـاع الـرئيس      فى الدول الغربية نجاحا عجيبا ، حتى أنهم         

ولى بـأن عـدد     ولسون الذى كان يحكم أمريكا أثناء الحرب العالمية األ        
  وا فى الواقع أحد عشر مليونا ئة مليون ، بينما كاناليهود فى العالم م

، وقد تبين ان الدافع وراء اصدار بلفور لوعده المشئوم هو أنه كان             فقط  
 ، ويصدق بها حرفيـا ، بـل كـان            ويقرؤها  عميقاً يؤمن بالتوراة ايماناً  

يقول عـن  " لويد جورج " رئيس وزراء بريطانيا فى ذلك الوقت ، وهو        
لتوراة مـن ضـرورة     انه صهيونى ، وانه يؤمن بما جاء فى ا        : ( نفسه  

  ) .عودة اليهود مقدمة لعودة المسيح عودة اليهود ، وأن 
والعجيب فى هذه القضية ان جميـع رؤسـاء أمريكـا الـسابقين             

لالحقين ، كذلك الدول الغربية ينظرون الى المشكلة على أنها قـضية            وا
دينية ينبغى االلتزام حيالها بما جاء فى التوراة ، بينما ينظر الى معظـم              
حكام البالد العربية واالسالمية على أنهـا مـشكلة قوميـة  أو شـرق               

اة  اى التـور   –أوسطية ينبغى االلتزام حيالها بما تملية الشرعية الدولية         
لقـد   : الديني" بعد  الُ" كما فى كتاب    " كارتر  "  يقول الرئيس    –المحرفة  

آمن سبعة رؤساء أمريكيين ، وجسدوا هذا االيمان بأن عالقات الواليات           
 بـل هـى      إسرائيل هى أكثر من عالقة خاصة ؛       المتحدة األمريكية مع  
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عالقة فريدة ألنها متجذرة فى ضمير وأخالق ودين ومعتقدات الـشعب           
ألمريكى نفسه ، لقد شكل إسـرائيل والواليـات المتحـدة األمريكيـة             ا

  ) .مهاجرون طليعيون ، ونحن نتقاسم التوراه 
إننى دائماً أتطلع إلـى الـصهيونية       " : ( ريجان  " : ويقول الرئيس 

كطموح جوهرى لليهود ، وبإقامة دولة إسرائيل تمكن اليهود من إعـادة            
ريخى ليحققوا بذلك حلماً عمره ألفـا       حكم أنفسهم بأنفسهم فى وطنهم التا     

عنـدما كانـت   " : ( نيكسون  " ، ومن قبله قال الرئيس األمريكى       ) عام  
أمريكا ضعيفة وفقيرة منذ مائتى سنة مضت كانت عقيدتنا هى المبقيـة            
علينا ، ونحن ندخل قرننا الثالث ، ونستقبل األلف سنة المقبلة ، أن نعيد              

  ) .لحيوية اكتشاف عقيدتنا ، ونبث فيها ا
فى خطابه أمام القيادات اليهوديـة      " :  كلينتون : "ومن بعدهم قال    

إننى أعتقد أنه يتوجب علينا الوقوف إلـى جانـب          ) : ( م  1992( عام  
إسرائيل فى محاوالتها التاريخية لجمع مئات األلوف مـن المهـاجرين           

  ) .لمجتمعها ودولتها 
 فروعها فى جميـع     بل إنه يوجد فى القدس منظمة نصرانية تنتشر       

  أنحاء العالم ، وهى من أشد المنظمات خطرا وضررا ، وتسمى 
  ) .السفارة المسيحية الدولية ( 

!! إننا صهاينة أكثر من اإلسرائيليين أنفـسهم        : ( ويقول مؤسسها   
وإن القدس هى المدينة الوحيدة التى تحظى باهتمـام اهللا ، وإن اهللا قـد               

  ) .األبد أعطى هذه األرض إلسرائيل إلى 
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وتعتقد هذه المنظمة أن الضفة الغربية وقطاع غزة حقوق أعطاها          
   !! .اليهوديالرب للشعب 

فهل بعد كل هذه الحقائق يطمع العرب المسلمون أن تحل أمريكـا            
  .المشكلة ، ويتخلى رؤسائها وصانعو القرار فيها عن عقيدتهم الدينية 

القرآن ، يطـالبون    والعجيب فى هذه القضية أن حكامنا المؤمنين ب       
عندما يطلبون منهم   !! حكام أمريكا والغرب واليهود أن يكفروا بالتوراه        

ولـن يكفـر اليهـود      !! التنازل عن بعض أرض الميعاد للفلـسطينيين        
أو رفـع   !!  لوج الجمل فى سم الخياط       ا إذ  إال بنصوص التوراه المحرفة  

  .حكامنا راية الجهاد 
  .  القوى العزيز ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر اهللا

  .واهللا يقول الحق وهو يهدى السبيل 
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 اليهود واهلجرة النبوية
تذكر المصادر التاريخية أن اليهود قد نزحوا إلى الجزيرة العربية 

بعد حرب اليهود والرومان ، والتى انتهت إلى خراب بالد ) م 70( سنة 
  .فلسطين ، وتدمير هيكل بيت المقدس 

ى ضوء التاريخ أن اليهود يحبون العداوة والبغضاء ومن الثابت ف
وهم يعادون ويكرهون كل البشر ، حتى إنهم يعادى بعضهم ! حباً جماً 

كتور إسرائيل ولفنسون فى كتابه بعضاً ، ويقتل بعضهم بعضاً ، يقول الد
قد كانت هناك عداوة بين بنى قينقاع وبقية اليهود ، " : ( تاريخ اليهود " 

، عاثب" نى قينقاع كانوا قد اشتركوا مع بنى الخزرج فى يوم سببها أن ب
!! ة فى بنى قينقاع ومزقوهم كل ممزقوقد أثخن بنو النضير وبنو قريظ

! ع فى أيديهم من اليهود من األسرىمع أنهم دفعوا الفدية عن كل من وق
عاث وقد استمرت هذه العداوة بين البطون اليهودية بعد يوم ب. "  

قران الكريم هذه العداوة بين اليهود قى قول الحق جل وقد بين ال
 والَ تُخِْرجون َأنفُسكُم من وِإذْ َأخَذْنَا ِميثَاقَكُم الَ تَسِفكُون ِدماءكُم{وعال 

وندتَشْه َأنتُمو تُمرَأقْر ثُم اِركُمِدي َأنتُم ثُم كُمَأنفُس ـُؤالء تَقْتُلُونه 
تُخِْرجِإن واِن وودالْعِهم ِباِإلثِْم ولَيع ونرتَظَاه اِرِهمن ِدينكُم مفَِريقاً م ون

مهاجِإخْر كُملَيع مرحم وهو موهى تُفَادارُأس أتُوكُمي{   
وقد استعمل اليهود الدسائس والمؤامرات والعتو ، ] 85 ، 84: البقرة [

 فى نشر العداوة والشحناء بين القبائل –تهم دائماً  كما هى عاد–والفساد 
العربية المجاورة ، وكانوا يغرون بعضها على بعض بكيد خفى لم تكن 
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تشعر به القبائل ، فيقعون فى حروب دامية متواصلة ، وتظل أنامل 
اليهود تؤجج نيرانها كلما رأتها تقارب الخمود واالنطفاء ، كما قال اله 

   . ]64: المائدة [  } نَاراً لِّلْحرِب َأطْفََأها اللّهَأوقَدواْكُلَّما {عز وجل 
 كان - صلى اهللا عليه وسلم –وقبل أن يبعث اهللا عز وجل رسوله *

وقد نقل ابن كثير عن ابن !! ، ويقرون برسالته اليهود يعترفون بنبوته 
راً كنا قد علونا اليهود قه: إسحاق عن أشياخ من األنصار أنهم قالوا 

إن : دهراً فى الجاهلية ونحن أهل شرك ، وهم أهل كتاب وهم يقولون 
فلما !!  وإرم نبياً سيبعث اآلن نتبعه قد أظل زمانه فنقتلكم معه قتل عاٍد

  .اه كفروا به نبعث اهللا رسوله من قريش واتبع
 رضى اهللا –ونقل أيضاً عن ابن إسحاق بسنده إلى ابن عباس 

وداً كانوا يستفتحون على األوس والخزرج إن يه:  أنه قال –عنهما 
 قبل مبعثه ، فلما بعثه اهللا من - صلى اهللا عليه وسلم –برسول اهللا 

العرب كفروا به وجحدوا ما كانوا يقوون فيه ، فقال لهم معاذ بن جبل ، 
  ود ، اتقوا اهللا يا معشر اليه: وبشر بن البراء ، وداود بن سلمة 

 ، - صلى اهللا عليه وسلم –ن علينا بمحمد ، فقد كنتم تستفتحووأسلموه 
ونحن أهل شرك ، وتخبروننا بأنه مبعوث وتصفونه بصفته ، فقال سالم 

ما جاءنا بشئ نعرفه ، وما هو بالذى كنا : بن مشكم أخو بنى النضير 
 من ِعنِد اللِّه ولَما جاءهم ِكتَاب{: فأنزل اهللا فى ذلك قوله !! نذكر لكم 
 لِّما معهم وكَانُواْ ِمن قَبُل يستَفِْتحون علَى الَِّذين كَفَرواْ فَلَما مصدقٌ

لَى الْكَاِفِريننَةُ اللَّه عواْ ِبِه فَلَعفُواْ كَفَررا عم ماءه89: البقرة [ } ج[ ،   
  .  أى اليهود 
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عليه  صلى اهللا –كانت اليهود تستنصر بمجمد : ( وقال أبو العالية 
بعث هذا النبى الذى نجده اللهم ا: يقولون  على مشركى العرب -وسلم 

 - فلما بعث اهللا محمداً تى نعذب المشركين ونقتلهم ؛مكتوباً عندنا ح
ورأوا أنه من غيرهم كفروا به حسداً للعرب ،  -صلى اهللا عليه وسلم 

   .- صلى اهللا عليه وسلم –وهم يعلمون أنه رسول اهللا 
 اليهود النبوة بعد اعترافهم بها ، وجحدوا الرسالة بعد وهكذا أنكر

إقرارهم لها ، وكذلك يفعلون فى كل عهد ووعد ، فال يستغرب اليوم من 
  ! .صنيعهم إال من ال يعرف تاريخهم 

 إلى المدينة كان - صلى اهللا عليه وسلم –وعندما هاجر رسول اهللا * 
اهر المدينة يترقبون األنصار يخرجون كل يوم بعد صالة الصبح إلى ظ

وصوله ويدخلون بيوتهم إذا اشتد الحر ، وكان اليهود يراقبون صنيع 
األنصار فى قلق واضطراب ، حتى إن أول من رأى رسول اهللا قادماً 

 بأعلى صوته ، وأخبر اليهوديإلى المدينة رجل من اليهود ، فصرخ 
وا بما  ، ثم كفر- صلى اهللا عليه وسلم –النصار بقدوم رسول اهللا 

  !! . ألسنتهم – قبل ذلك –أخبرتهم به كتبهم ، وجحدوا ما أقرت به 
 فقد – كما يفعلون اليوم –وقد واصل اليهود جحودهم وإنكارهم للحق * 

 وكان – رضى اهللا عنه –روى البخارى قصة إسالم عبد اهللا بن سالم 
  صلى اهللا–حبراً من كبار علماء اليهود ، ولما سمع بقدوم رسول اهللا 

 جاءه مسرعاً ، وألقى إليه أسئلة ال يعلمها إال نبى  فلما -عليه وسلم 
يا :  أعلن إيمانه وتصديقه ، ثم قال  - صلى اهللا عليه وسلم –أجابه 

إن علموا بإسالمى قبل أن تسألهم !! إن اليهود قوم بهت : رسول اهللا 
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 ،  إليهم- صلى اهللا عليه وسلم –فأرسل رسول اهللا ! بهتونى عندك 
ت ، واختبأ فيه ، فقال فجاءت اليهود ، ودخل عبد اهللا بن سالم البي

أعلمنا وابن : فقالوا  " أى رجل فيكم عبد اهللا بن سالم ؟: " رسول اهللا
أعلمنا ، وخيرنا وابن خيرنا ، وأفضلنا وابن أفضلنا ، وسيدنا وابن 

 " اهللا ؟أفرأيتم إن أسلم عبد  : " - صلى اهللا عليه وسلم –سيدنا ، فقال 
، فخرج إليهم عبد اهللا ، ) مرتين أو ثالثاً ( أعاذه اهللا من ذلك : فقالوا 
أشهد أن إله إال اهللا ، وأشهد أن محمدا رسول اهللا ، فقالوا شرنا : فقال 

يا معشر اليهود ، اتقوا اهللا ، فواهللا : فقال !! وابن شرنا ووقعوا فيه 
: ل اهللا ، وأنه جاء بحق  فقالوا الذى ال إله إال هو إنكم لتعلمون أنه رسو

  !!كذبت 
وبمثل هذا المنهج القبيح ينكر اليهود كل عهد ووعد ، ويجحدون 

  ! كل اتفاق وقعوه ، أو صلح أبرموه 
ومع وجود األدلة القاطعة والحجج الدامغة على صدق رسول اهللا 

 ونبوته عند اليهود فإنه لم يدخل منهم فى  - صلى اهللا عليه وسلم –
رجالً كان لهم شرف الصحبة فى زمن النبوة ،  ) 29( الم سوى اإلس

" وقد ذكرت أسماؤهم وتراجمهم فى كتب طبقات الصحابة ، كـ 
  .وغيرها " سد الغابة ُأ" و " اإلصابة 
 - صلى اهللا عليه وسلم –د الهجرة النبوية عقد رسول اهللا وبع

 –تب السيرة  كما ذكرتها ك-معاهدة مع يهود المدينة ، وكانت بنودها 
  :على النحو اآلتى 
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وللمسلمين  أمة مع المؤمنين ، لليهود دينهيهود بنى عوفإن  -1
 .دينهم كذلك لغير بنى عوف من اليهود 

 .وإن على اليهود نفقتهم ، وعلى المسلمين نفقتهم  -2

وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه  -3
 .الصحيفة 

  .دون اإلثم وإن بينهم النصح والنصيحة ، والبر -4

 .وإنه لم يأثم امرؤ بحليفه  -5

 .وإن النصر للمظلوم  -6

وإن اليهود يتفقون مع المؤمنين ما داموا  -7
 .محاربين 

 .وإن يثرب حرام جوفها ألجل هذه الصحيفة  -8

وإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو  -9
اشتجار يخاف فساده ، فإن مرده إلى اهللا عز وجل 

 .- عليه وسلم  صلى اهللا–، وإلى محمد رسول اهللا 

 .وإنه ال تجار قريش وال من نصرها  -10

م النصر على من دهم يثرب ، على وإن بينه -11
 .كل أناس حصتهم من جانبهم الذى قبلهم 

 .وإنه ال يحول هذا الكتاب دون ظالم أو آثم  -12

ومع هذا العدل واإلنصاف اللذين ال يعرف لهما مثيل فى تاريخ األمم 
 على هذه المعاهدة حتى شرع اليهود فى المسلمة ، فلم تمضى مدة يسيرة
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نقضها ، وعادوا إلى ما ألفوه من الغدر ، وما أشربته قلوبهم من الخيانة 
  ! ونقض العهود ، كما يفعلون معنا اليوم سواء بسواء 

   بدر الكبرى حتى قال لرسول اهللا فما أن انتصر المسلمون فى غزوة
 قوماً ال علم لهم بالحرب ال يغرنك أنك لقيت:  -صلى اهللا عليه وسلم -

 !!  ا نحن الناس فأصبت منهم فرصة ، أما واهللا لئن حاربناك لتعلمن أنَّ
وإن بينهم : وهل يليق هذا االستفزاز بقوم وقعوا على معاهدة جاء فيها 

صحيفة ، وإن بينهم النصر على من النصر على من حارب أهل هذه ال
  !!دهم يثرب 

نية من الهجرة ذهبت  فى السنة الثاومرت فترة وجيزة ، وفى شوال
حليها إلى سوق بنى قينقاع عند صائغ يهودى ، واجتمع امرأة مسلمة ب

وتلك رسالتهم ( حولها نفر من اليهود يريدون منها كشف وجهها ، فأبت 
فعمد الصائغ إلى طرف ثوبها )  العالمية فى إفساد المرأة ونشر الرذيلة 

 فلما قامت انكشفت سوءتها !!ة فعقده إلى ظهرها وهى جالسة غافل
 وصاحت المرأة ، فوثب رجل من المسلمين على !وضحك اليهود منه 

الصائغ فقتله ، وشدت اليهود على المسلم فقتلوه ، وحاصر المسلمون 
صلى اهللا عليه –يهود بنى قينقاع حتى استسلموا وأجالهم الرسول 

  . ، فخرجوا إلى الشام ، كما تذكر كتب السيرة -وسلم
 إلى مكة بعد بدر ليواسى المشركين اليهوديوسافر كعب بن األشرف 

المهزومين ، ويحرضهم على الثأر ، وكان هذا نقضاً جديداً للمعاهدة ، 
أديننا أحب إلى اهللا أم دين محمد وأصحابه ؟ فقال : وسأله المشركون 

 لَى الَِّذينَألَم تَر ِإ{:  وفيه نزل قول اهللا !! أنتم أهدى منهم سبيالً: لهم 
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 ِللَِّذين قُولُونيالطَّاغُوِت وِت وِبالِْجب ْؤِمنُونالِْكتَاِب ي نُأوتُواْ نَِصيباً م
 ، وعاد كعب  ]51: النساء [  }كَفَرواْ هُؤالء َأهدى ِمن الَِّذين آمنُواْ سِبيالً

 فى إلى المدينة مظهراً عداوته للمسلمين حتى إنه كتب قصائد الغزل
 دمه - صلى اهللا عليه وسلم – فأهدر النبى !!بعض النساء المسلمات 

  .تل وقُ
وبعد غزوة أحد وجود اليهود الفرصة سانحة لمزيد من الغدر والخيانة ، 

 ذهب إلى منازل بنى - صلى اهللا عليه وسلم –فقد حدث أن رسول اهللا 
طأ مرجعه النضير ليستعين فى دفع دية قتيلين قتلهما عمرو ابن أمية خ

  من بئر معونة ، فأظهر اليهود استعدادهم للمعاونة ، وجلس الرسول 
 إلى جانب جدار ، وخال يهود بعضهم إلى  - صلى اهللا عليه وسلم –

 منهم يعلو ظهر البيت ، ويلقى صخرة على رسول بعض ليختاروا رجالً
فهل رأى البشر عبر !!  ليريحهم منه  - صلى اهللا عليه وسلم –اهللا 
  ريخهم الطويل غدرا كهذا الغدر؟ أو خسة كهذه الخسة ؟ تا
   بما أضمروه فنهض - صلى اهللا عليه وسلم –خبر رسول اهللا وُأ

، وعاد إلى المدينة ، ولحقه أصحابه الذين كانوا معه ، وأرسل مسرعا 
،  يأمرهم أن يخرجوا من المدينة - صلى اهللا عليه وسلم –رسول اهللا 

امتنعوا بإغراء من النافقين ووعد بنصرهم ، وأمهلهم عشرة أيام ، ف
  . حتى أجالهم عن المدينة -صلى اهللا عليه وسلم–فحاصرهم رسول اهللا 
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   فبعد جالء بنى النضير ؛واستمر اليهود فى الدسائس والمؤامرات 
 النضير ونفيهم خرج عشرون رجال من زعماء اليهود ، وسادات بنى

ة ، ووعدوهم بالنصر لهم على غزو المدينإلى قريش يحضونهم 
 إلى غطفان فدعاهم إلى ما دعا اليهوديوالمعونة ، ثم ذهب هذا الوفد 

إليه قريشا ، فاستجابوا لذلك ، ثم طاف الوفد فى قبائل العرب يدعوهم 
جميعا إلى غزو المدينة ، وبذلك نجح ساسة   اليهود فى تعبئة المشركين 

حتشدوا جميعا فى غزوة من مختلف أنحاء الجزيرة العربية ، حتى ا
، أما يهود بنى قريظة الذين ما زالوا ) غزوة األحزاب ! ( الخندق 

بالمدينة ، فقد غدروا ونقضوا المعاهدة فى اصعب االوقات واشدها 
فبينما يحاصر المشركون المدينة احضر يهود بنى قريظة الصحيفه التى 

 صلى اهللا عليه – فمزقها فلما بعث اليهم رسول اهللاكتبت فيها المعاهدة 
من رسول اهللا ؟ ال عهد بيننا :  ليعرف حقيقة االمر قال اليهود  -وسلم 

وبين محمد وبعد انتصار المسلمين عوقب اليهود بتهمة الخيانة العظمى 
 فيهم ان يقتل الرجال وتسبى الذرية وتقسم فى عصرنا وكان حكم اهللا

  .االموال
  .اليهود وهكذا استراحت المدينة المنورة من شر 

 ورجاؤنا فى اهللا وحده ان يريح فلسطين والقدس الشريف من شرهم 
  .بعزيزوما ذلك على 
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  مريكا واالهابأ
 وتنظيمات فراد وجماعاتاب قد اصبح ظاهرة عالمية يمارسة أن االرهإ

  . حكومات سرية وعلنيه كما تمارسه
من ات إرهابية ، ونه توجد منظمات ارهابية فكذلك توجد حكومفكما أ

 !رهاب ال ينتمى الى دين او وطن او جنس او لغةالحقائق الثابتة أن اإل
وهذا ما جعلة ظاهرة عالمية ال تختص بها جماعة معينة وال دولة 

بعينها ولخطورة االرهاب على المجتمعات واضرارة الجسيمة على 
ر الى عقد مؤتمر دولى لمكافحة الشعوب والحكومات فقد دعت مص

زم بها كل دول لية دولية تلت وضع سياسة جماعية وآاإلرهاب من خالل
  .حكام العالم فى تنسيق وإ

مة فى مواجهة مشكلة من أشد مشاكل العصر تعقيداً وهى دعوة كري
  : الى النظر والتدبر فى مسألتينوهى تدفعنا دفعاً

  !صناعة االرهاب : االولى 
  !ممارسة االرهاب : الثانية 

 نتيجة حتمية للظلم الذى يحكم – غالبة  فى-هاباما أوالهما فإن اإلر
 فى  بليغاًالعالم وهذا تحليل وليس تبريرا ولقد قال الرئيس مبارك قوالً

: ة منذ فترة يسيرة وخالصة قوله دلى به لجريدة الجمهوريحديثة الذى أ
  .ن الظلم يولد الكبت وان الكبت يؤدى الى االنفجار إ
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  : دودة للظلم الذى يسود عالم اليوممح امثلة –يها القارئ الكريم أ- واليك
النظام العالمى القديم يعنى ان العالم بأسرة تتحكم فيه  : المثال االول

دولتان فقط هما االتحاد السوفيتى والواليات المتحدة االمريكية وتفرضان 
  !به بمسميات زائفة وشعارات براقة هيمنة كاملة على حكوماته وشعو

– فيعنى  بعد انهيار االتحاد السوفيتى–يد ما النظام العالمى الجدأ
شاء ن العالم تتحكم فيه دولة واحدة هى امريكا تقول ما ت أ-ببساطة

ر مساءلة وال مناقشة  على من تشاء بغيوتفعل ما تشاء وتحكم بما تشاء
 !!وال اعتراض 

وهذا السلطان الذى ال حدود له والقيود قد توالة رجل جمع بين الكفر 
لى رءوس االشهاد ولعذاب االخرة ضحه اهللا فى الدنيا عوالفسق وقد ف

 .شد وابقى أ

 كما يسميها –) االوثان المتحدة ( هيئة االمم المتحدة  : المثال الثانى
 بها الجمعية العامة يشارك فيها كل الدول وقرارها غير –بعض العلماء 

ول فقط لها حق الملزم اال فى حاالت معينة وبها مجلس االمن خمس د
ى قرار اذا اعترضت عليه دوله واحدة فقط االعتراض الفيتو وإبطال أ

! ة والتى ليس من بينها دولة مسلمةمن الدول الخمس دائمة العضوي
فالدول المسلمة حكومة وشعبا تخضع لسلطان هؤالء الخمسة الكبار 

فهل هناك ظلم أشد ! الذين تقودهم بالطبع الواليات المتحدة األمريكية 
  هذا الظلم؟وأعلى من 
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اليهود رأس الظلم والخطيئة ، تدافع عنهم أمريكا وتوفر  : المثال الثالث
لهم الحماية والرعاية ، مع أن اليهود هم الذين زرعوا اإلرهاب فى 

  . العالم ، ووضعوا مبادئه وقواعده
ومع ذلك فإن أمريكا تمارس أبشع أنواع الظلم على الشعوب المسلمة ، 

ه الحمالت الصليبية ، وال نريد أن نستطرد فى على النحو الذى فعلت
ذكر األمثلة الدالة على انتشار الظلم فى عالم اليوم ولكننا ننبه بما ذكرناه 

  . على ما تركناه
  : ممارسة اإلرهاب  : أما المسألة الثانية*

التنظيمات قة وواقعاً ليس فقط األفراد ، أوفإن الذى يمارس اإلرهاب حقي
  !!.ن أمريكا تعد سيدة اإلرهاب األولى فى العالم والجماعات ، بل أ

فالحصار والتجويع اللذان تفرضهما أمريكا على شعب العراق المسلم 
  . وشعب ليبيا المسلم هذه أعلى صور اإلرهاب

والتشريد والقتل ومصادرة األراضى وإذالل الشعب الفلسطينى المسلم 
رهاب الذى يمارسه على يد إسرائيل يعد دليالً قاطعاً على بشاعة اإل

  .اليهود ، والذى ال يساويه وال يدانيه أى إرهاب على وجه األرض
 الصرب من تصفية عرقية يكا والغرب على ما يمارسهوسكوت أمر

وجسدية للمسلمين فى البوسنة باألمس وفى كوسوفا اليوم هو دليل آخر 
  .على إقرار اإلرهاب

عندما وقع حادث  – صديق النساء –والعجيب الغريب أن كلنتون 
ما : السفارتين الشهير فى كينيا وتنزانيا وقف يبكى أمام العالم ويقول 
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ضرب األبرياء فى السودان وأفغانستان ؛ وعندما ي! ؟ ذنب األبرياء
  !!لقد ضربنا أوكار اإلرهاب: وقف يضحك ويقول 

ونخلص مما ذكرناه إلى أن أمريكا بقيادة اليهود هى التى صنعت 
ظلم والبطش والهيمنة على حكومات وشعوب العالم ، وهى اإلرهاب بال

  .التى تمارسه فى نفس الوقت
فإذا عقد المؤتمر الدولى لمكافحة اإلرهاب فإنه سيكون برئاسة أمريكا 

راعية اإلرهاب فى العالم ، حتى لو كان المؤتمر تحت مظلة األمم 
 يلزم المتحدة ، فإنه مجرد ستار وغطاء وهل استطاع مجلس األمن أن

إسرائيل بقراراته ، أو يفرض عليها عقوبات من أى نوع أو يخضعها 
، أو يجبرها على تسليم مجرمى الحربللتفتيش كما يحدث مع العراق ، 
م من قتلوا ودمروا ، كما يحاولون مع يكما فعل مع الصرب ، او تسل

  !!ليبيا؟
الج إذن هذا المؤتمر لن يحل مشكلة اإلرهاب فى العالم ، ولكنه سيع

ويناقش مساحة محدودة من اإلهاب ، وهو المتعلق باألفراد فقط أو 
درج فى ولة الذى تمارسه الحكومات ، فلن يالتنظيمات ، أما إرهاب الد

  !جدول األعمال
وستبقى روافد اإلرهاب ومنابعه مادام الظلم باقياً وقائماً ، وأمريكا عندما 

 كل الدول ، بل أنها تمارس اإلرهاب فإنها ال تتبع سياسة واحدة مع
،  كما تفعل مع إيران ومصر– كانت مسلمة إن و- تغازل الدول القوية

  .وتهاجم الدول الضعيفة ، كما فعلت مع السودان وأفغانستان
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 فى عالقة الدول اإلسالمية بأمريكا هو ذلك – أيضاً –لكن العجيب 
قف التناقض والتباين بين موقف الحكومات اإلسالمية من امريكا ومو

  . الشعوب المسلمة منها
صالح الدين حافظ فى مقالة باألهرام / وفى هذه المسألة يقول األستاذ 

 يعنى بين الحكومات –بقدر قوة العالقات الرسمية ): م2/9/1998(
 يعنى كراهية – بقدر اتساع الكراهية الشعبية –يكا راإلسالمية وأم

  . الشعوب المسلمة ألمريكا
فهل ذلك يرجع : تملة لتفسير هذه الظاهرة فيقول ثم يذكر األسباب المح

إلى نضج الحكومات أكثر من الشعوب؛ أو يرجع إلى تفوق الشعوب 
، قة، ومعرفة أعدائها من أصدقائهاعلى حكوماتها فى فهم مصالحها الحقي

ثم هل يرجع أيضاً إلى غياب الفهم المتبادل بين الشعوب والحكومات 
 إلى اإلصرار األمريكى والغربى عموماً العربية واإلسالمية؟ أم يرجع

 قديم اٍءوراثة عن عد! على قهر العرب والمسلمين فى كل وقت وحين
يتجدد ، وصوالً إلى فرض إسرائيل شرطياً على المنطقة العربية ؛ 

مربياً ومؤدباً للساحة اإلسالمية باسم الغرب األوروبى األمريكى 
  .أهـ. لكنحسب أن السبب هو جماع كل ذ!! المتغطرس 
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  : اليهود أكثر الناس قتالً لألبرياء *
! لقد باركت أمريكا دائماً كل ما فعله اليهود من سفك لدماء األبرياء

وألن األرقام لغة ناطقة ، فإننا نسوق هنا أمثلة من الوقائع المؤكدة ذات 
  : إقرار الحكومة األمريكية وسكوتهاالداللة القاطعة على إرهاب اليهود ب

قام اليهود بقتل األسرى من ) م1956(وكذلك ) م1948(عام فى  -1
  !. الضباط والجنود المصريين

مجزرة بشعة ضد المواطنين الفلسطينيين فى ) 42(ارتكب اليهود  -2
 ). م1956م إلى 1948(الفترة من عام 

 بالشرقية قصفت إسرائيل مدرسة بحر البقر) م1970(فى عام  -3
 !!.ين من األبرياءآخر) 36(طفالً ، وجرحت ) 45(وقتلت 

 بشعة فى صبرا وشاتيال ارتكب اليهود مذبحةً) م1982(فى عام  -4
 !!من النساء واألطفال والشيوخ) 3296(راح ضحيتها 

بالهجوم ) ضابط احتياطى(قام مستوطن يهودى ) م1994(فى عام  -5
 !!مسلماً وهم يصلون ) 29(على المسجد اإلبراهيمى وقتل 

التى " عناقيد الغضب"بمذبحة قامت إسرائيل ) م1996(فى عام  -6
 .مواطناً لبنانياً من األبرياء) 106(دكت جنون لبنان ، وقتل فيها 

بالتصفيات الجسدية ) الموساد(يقوم جهاز المخابرات اإلسرائيلى  -7
واغتيال علماء الذرة العرب ، والقيادات اإلسالمية الفلسطينية ، 

غتيال خالد يحيى عياش ، وهانى العابد ، وكذلك محاولة ا: مثل
 . مشغل
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والعجيب والغريب ، بل المريب أن أحداً لم يربط بين هذا اإلرهاب 
فلم يتحدث ! بجميع صوره المذكورة ، والديانة التى ينتمى إليها فاعلوه

أحد عن التوراة المحرفة وعالقتها بهذا اإلرهاب ، ولم تكتب صحف 
  !!أوروبا وأمريكا عن الديانة اليهودية اإلرهابية

يوجد على ظهر األرض ربط بين الدين واإلرهاب ، إال إذا نسب وال 
  . الحادث إلى مسلمين

أما إذا نفذ الحوادث اإلرهابية يهود أو نصارى أو غيرهم ، فإن وسائل 
  !!.  عن جنسية الفاعل ، ال عن ديانته– حينئذ –اإلعالم العالمى تتحدث 

أما إذا ! ن مسلماً كل إرهابى مسئول عن فعله إذا لم يك: وبعبارة أخرى 
وهذا هو عين !!  هو المسئول– عندهم –كان مسلماً فالدين اإلسالمى 

  . الظلم الذى حرمه اهللا
  : ومن األدلة على هذا ، ما جاء فى هذا اإلحصاء

  
  تقرير عن حوادث اإلرهاب المنفذة فى أمريكا

  )م1995 إلى 1982(فى الفترة من 
  )169إجمالى الحوادث (

 لجهة المنفذةا عدد الحوادث 
 !!متطرفون يهود  16
 عناصر عربية وشرق أوسطية  3

 )غير المسلمين(الجماعات اليمينية المتطرفة  129
 )غير المسلمين(الجماعات اليسارية  21
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إن هذه اإلحصائية تكشف بوضوح الكذب واإلفتراء الذى تمارسه وسائل 
واهللا من ورائهم .اإلعالم فى تضليل الرأى العام وتشويه صورة اإلسالم

  . محيط
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  كيف يفكر اليهود ؟
ان الواقع المعاصر يفرض على المسلم ان يعرف عدوه معرفة صحيحة 

 حجم المؤامرة التى يدبرها اليهود – قبل بصره –، وان يرى ببصيرته 
ألمته ، معتصما فى كل ذلك باهللا ، ومستعينا به ، على ضوء من 

 اللَّه لَه نُوراً فَما لَه ِمن ومن لَّم يجعِل{: اهللا الكتاب والسنة ، ونور من 
  .]40:النور[ }نُّوٍر
 –بصفة خاصة–يذكرون ان سياسة اليهود تجاه مصرن علماء السياسة إ

  : اقية السالم تقوم على ثالثة أمورمنذ توقيع اتف
  !!تخريب مصر من الداخل : أوالً 
  !!عزل مصر عن العالم العربى  : ثانيا
  .تقليص دور مصر االقليمى فى المنطقة كدولة ذات وزن وتأثير  : ثالثا

وهو تخريب مصر من الداخل ، فإن اليهود قد : أما المحور األول 
 وكتبوه فى التوراة المحرفة ليتقربوا الى اهللا ! من عقيدتهم حعلوه جزءاً

  !!به 
   ) :10 : 19/1( تقول التوراة فى سفر أشعياء النبى *

وحى من جهة مصر ، هو ذا الرب راكب على سحابة سريعة . ( ...
وقادم الى مصر ، فترتجف أوثان مصر من وجهه ، ويذوب قلب مصر 

فيحارب كل واحد ) ل تأم ( !!داخلها ، وأهيج مصريين على مصريين 
لكة ، وتهراق  مدينة مدينة ، ومملكة مم!أخاه ، وكل واحد صاحبه 
رتها فيسألون األوثان والعارفين فنى مشوروح مصر داخلها ، وأ
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وأصحاب التوابع والعرافين ، وأغلق على المصريين فى يد مولى قاس 
فيتسلط عليهم ملك عزيز يقول السيد رب الجنود وتكون عمدها مسحوقة 

  !)وكل العاملين باألجر مكتئبى النفس
وفى سبيل تحقيق هذا الهدف فإن إسرائيل تسعى الى تدمير ركائز 

الشباب ، والعقول ، : المجتمع المصرى المسلم ، وهى القوة فى 
  .والقيادات 

فهى تحاول ضرب الشباب المسلم فى مصر عن طريق توفير 
لخ بواسطة إ.. ف الخلقى والدينى واالجتماعى جميع وسائل االنحرا

عمالئها فى الداخل ، كما أنها تحرض  الشباب ضد حكومته والحكومة 
 وذلك  اغتيال العقول المصرية الرائدة ؛ الىضد أبنائها ، ويسعى اليهود

بالوقوف فى وجهها وعرقلة تفوقها ، بل وقتل أصحابها ، وأما القيادات 
فإن إسرائيل تنفث سمومها دائما لزعزعة األمن واالستقرار ، بحيث 

  . من عدوها مواجهة شعبها بدالًبتشغل القيادة والحكومة المصرية 
ل مصر عن المحيط العربى ، فقد وهو عز: ا المحور الثانى وأم

   . كبيراًنجح اليهود بعد تحقيقه بعد اتفاقية السالم المزعومة نجاحاً
وقد استطاع اليهود لسنوات طويلة ان يزرعوا بذور العداوة بين 

  .مصر والدول العربية بصورة لم يسبق لها مثيل 
وبهذا نجح اليهود فى تفكيك الوحدة العربية ووجدت كل دولة من 

  .ول المواجهة نفسها تواجه إسرائيل منفردة د
وهو ضرب دور مصر االقليمى فى المنطقة ، : المحور الثالث 

وتحويلها الى دول هامشية ليس لها وزن فى منطقة الشرق األوسط ، 
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وفى سبيل تحقيق هذا الهدف سعت إسرائيل الى إقامة تحالفات مع كل 
  .طهران ، وانقرة ، وأديس أبابا : من 

ر خبراء السياسة خطة اليهود فى هذا التحالف على النحو ويصو
  : التالى 
  .عالقات ثنائية بين تل أبيب وكل من هذه العواصم  -
إقامة تجانس بين مصالح أمريكا ومصالح إسرائيل مع الدول  -

 .الثالث إيران ، تركيا ، اثيوبيا 

 ) الحظ وجود دولتين مسلمتين بين الدول الثالث ( 

ثى ضد المنطقة العربية بصفة عامة ، ومصر إقامة تكتل ثال -
 !!بصفة خاصة 

تل أبيب ، : ( على ان يتم هذا التكتل بصورة منفصلة تشمل 
تل أبيب ، ( ثم ) تل ابيب ، واشنطن ، وانقرة ( ثم ) واشنطن ، طهران 

  !!)واشنطن ، اديس أبابا 
  :حاول ان تربط بين هذه الخطة والواقع العملى 

قضاء على الحكم االسالمى فى تركيا وإعادة تقارب مع ايران ، 
  .بابا مع توفير البديل فى اريترياالعلمانية ، تالحم مع أديس أ

وتري إسرائيل ان تجعل هذه الدول الثالث مساندة لها فى التدخل 
مصر ( الحبشة فى قرن افريقيا ، وحوض النيل : فى المنطقة العربية 

تقد ان محاولة االعتداء على  نع– وما زلنا –ولقد كنا ) والسودان 
  !خطط لها اليهود لتقريب هذا الهدفالرئيس مبارك فى اثيوبيا قد 
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إثارة مشاكل سياسية تحقق مواجهة عسكرية بين مصر واثيوبيا ( 
  ).والسودان 

وكذلك تسخر إسرائيل تركيا فى المواجهة والتدخل فى العراق 
هذا ويشهد عليه ، وسوريا وايران فى منطقة الخليج ، والواقع يؤكد 

وتسعى إسرائيل الى محاصرة الدول العربية وإحكام السيطرة عليها من  
  .خالل هذه الدول الثالث 

  .ومن نظر الى خريطة المنطقة فهم ذلك بوضوح وجالء 
وأخطر سالح يستعمله اليهود للوصول الى أهدافهم هو غسل 

ف اإلسالم عقول الطبقة المثقفة فى مصر ، وإيجاد جيل مثقف ال يعر
  ...وال يعمل لإلسالم ، وال يدافع عنه ، وال يحتكم اليه 

وساهمت وسائل اإلعالم المصرية مساهمة كبيرة وفعالة فى هذا 
  وتهيئة العقول لقبول السالم الوهمى مع اليهود ، وهو سالم !المجال 

من طرف واحد ، ألن اليهود لم ولن يجنحوا للسلم ، فسعادتهم فى سفك 
 ونعيمهم فى زعزعة أمن واستقرار غيرهم ، وهذا الحديث الدماء ،

   : هاماًيفرض علينا تساؤالً
  هل إسرائيل تريد السالم ؟ 

مة ، أن إسرائيل ترفع شعار السالم لتخدير مشاعر األ: والجواب 
لواألمر ووألن ديننا يأمرنا باالخالص ، وينهانا عن النفاق ، فحكامنا وأ

 ! ينما يتحدث عنه اليهود من لسانهم ب قلوبهم؛ينا يتحدثون عن السالم منف
 ونحن ننام فى أوهام  !أما قلوبهم فتعد العدة لحرب قادمة شاملة مدمرة 

  !!السالم 
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يدى قامت إسرائيل على أ: ( فوزى طايل د . ح . يقول اللواء أ 
أمة "امت هيكل الدولة على أساس أنها مقاتلى عصابات مسلحة ، وأق

  وجعلت من " الزراعة والدفاع"رات بين لمستعمومزجت فى ا" مسلحة
  نه  للحكم يوصف بأقامت نظاماًأسلوبا إلدارة الدولة ، وأ" نظرية األمن"
  قلباً عسكرياً، وجعلت اقتصادها اقتصاداً" ديمقراطية الدولة المعسكر"

الوسيلة الرئيسية إلحداث " الخطر الدائم" ، وجعلت من فكرة وقالباً
، وربطت " نخبة عسكرية خالصة"إفراز مجتمعها ى والتماسك االجتماع

  .أهـ ).ة واالستيطان واالغتصاب بالقوة بين الهجر
بل إن إسرائيل  تمزج فى المستوطنات التى يقيمها المهاجرون 
الجدد فى الضفة الغربية وقطاع غزة بين مهاجرين مدنيين يلبسون 

ن مالبس المالبس العسكرية وعسكريين من الوحدات الخاصة يلبسو
  !!مدنية 

ن إسرائيل ال يمكن أن تبقى إال بقوة إ: ( يقول بن جوريون 
  ) .السالح 

أما مباحثات السالم الوهمية فإن الهدف الحقيقى منها إعطاء المزيد 
  : من الوقت لتحقيق هدفين كبيرين لليهود 

) مليون مهاجر ( استكمال وصول المهاجرين اليهود الى إسرائيل  .1
  .ياًوتدريبهم عسكر

استكمال البنية العسكرية االسرائيلية الالزمة لشن الحرب القادمة  .2
 !ضد جميع الدول العربية القريبة والبعيدة سواء 
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 وهو – وزير الخارجية األمريكى األسبق –ن هنرى كسينجر إ
أليس التسويف مما : ( العقل المدبر لليهود فى عالمنا المعاصر يقول 

 النحو األفضل ، ولو لمجرد أن العرب  على!يلبى مصالح إسرائيل ؟
 ثم تكون مفاوضات جديدة ، !!سوف يقبلون غدا ما يرفضونه اليوم 

  !!وهكذا 
األرض مقابل كسب : "  قبل ذلك الى مبدأ اليهودي دعا هذا دوق
 فى واستثمار الفرص المتاحة على الوجه األمثل، دون التورط" الوقت 

   .هـأ.مشاريع تستهدف سالما نهائيا
ن اليهود يفكرون بطريقة تختلف تمام االختالف عن غيرهم من إ

 ونحن فى – كما ذكر القرآن الكريم –البشر ، وهم أشد الناس عداوة لنا 
  !!الواقع نتعامل مع عدو نجهله وال نعرفه 

  :وسنضرب لذلك ثالثة أمثلة 
عندما زار مناحم بيجن القاهرة ، وقف أمام  : المثال األول *

  !!؟؟) ؤالء أجدادنا بناة األهرام ه: ( يزة وقال أهرامات الج
 نعلم علم اليقين أن الفراعنة – بل والعالم أجمع –نحن فى مصر 

  هم بناة األهرام ، فهل الفراعنة أجداد اليهود ؟
ألجداده فى مصر ن مناحم بيجن يريد ان يثبت وجودا تاريخيا إ

ا جذور تاريخية ن إسرائيل دولة شرق أوسطية ، ولهبهذه العبارة ، وأ
اء ، بل ومن حقها قفى المنطقة من أيام الفراعنة ، من ثم فمن حقها الب

التحكم فى المنطقة ، بل وقيادتها تعبيرا عن الوظيفة التاريخية لليهود ، 
 )!!نحن شعب اهللا المختار ( نظرية وعمال ب
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 !! عراقية  مصرية وآثاراًسرقت إسرائيل آثاراً : المثال الثانى* 
،  أن تم اإلعداد له على مدى عامين، بعدامت لها معرضا فى النمساقثم أ

) نتن ياهو(هيئة نمساوية ، وافتتح ) 58(وشارك فى دعم المعرض 
المعرض وسط دعاية إعالمية مكثفة ، وكان عنوان معرض اآلثار 

  "!!آثار أرض التوراة :" المسروقة هو 
  ماذا يريد اليهود بذلك ؟ 

! م دولة كبرى من النيل إلى الفرات إسرائيل تريد أن تقي
ومحتويات المعرض المسروقة تصور حدود الدولة المزعومة ، 

  " !!آثار أرض التوراة " والمعرض يسمى 
إذن أرض التوراة تشمل العراق ، وتمتد إلى مصر ، مرورا ببالد 

  !!هكذا تقول آثار أرض التوراة المسروقة ! الشام 
  !!أرأيت كيف يفكر اليهود ؟

يوجد فى سياسة إسرائيل مبدأ توزيع األدوار ،  :  المثال الثالث*
  !وهى سياسة تتسم بالمكر والخبث والخداع والدهاء ؟

 نسمع أو نرى أو نقرأ عن وجود أحزاب فى إسرائيل تؤيد أحياناً
، وترفع الفتات تأييد للفلسطينيين ، ) نتن ياهو(السالم وتتظاهر ضد 

 ونحدث أنفسنا باقتراب النصر ، وقد فنفرح ونستبشر بهذا الفتح ،
نستغرق فى الخيال فنتوهم أن هذه المظاهرات الصاخبة ستتحول إلى 
مواجهة مسلحة ، وأن اليهود سيقتل بعضهم بعضا ، ويهزم بعضهم 

لكن شيئا من ذلك ال يحدث ، ذلك ألن الحكومة اإلسرائيلية !! بعضا 
من الطرف األخر فى عندما تتخذ موقفا متعنتا أو صلبا وغير مقبول 
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 لألخذ بزمام –وكلهم يهود  -المباحثات ، تدفع بقوة جانبية من أحزابها 
الموقف لتليين الطرف األخر ، وتخدير مشاعر الجماهير الغاضبة ، 

ومع ذلك فنحن نخدع بالتصريحات والتعبيرات المتعاطفة ، مع أنها ال 
د ، لتحقيق مآربهم وزن لها فى الواقع ، إنما هى أدوار يتقاسمها اليهو

  .وإدراك أهدافهم 
  !؟أرأيت كيف يفكر اليهود

}اللّه كُرميو ونكُرميواِكِرينالْم رخَي اللّه30:األنفال[}  و[.   
 على اإلنسانية ، ورأينا اليهوديقد تبين لنا بعض جوانب الخطر 

يفكر العين األساليب الخبيثة والطرق الماكرة والحيل الملتوية التى 
  !!اليهود بها ويعيشون بها ولها 

ونواصل حديثنا عن اليهود تبصيرا وتحذيرا ، فنقول مستعينين 
   يعتقدونها حقائق ثابتة اليهوديتوجد مفاهيم سائدة فى الفكر : باهللا 

  : أهمها 
الصراع فى منطقة الشرق األوسط هو صراع بين إسالم  : أوالً* 

ا بين قومية عربية وقومية وليس صراع! متخلف ويهودية متقدمة 
صهيونية ، وتقوم فلسفة اليهود على أساس أن منطقة الشرق األوسط ال 

وأن القومية العربية هى اختراع خلقه ! يوجد بها سوى عالم إسالمى 
  !الوهم الغربى 

وهذا يعنى بوضوح أن اليهود يخوضون ضدنا حربا دينية ، 
 أخالقنا ، وتدمير اقتصادنا ، ويتقربون إلى اهللا بتخريب بالدنا ، وإفساد
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ونحن نقاوم ذلك وندافع عن أنفسنا تحت راية القومية العربية وليست 
  .القومية اإلسالمية

ومع أن اليهود يعلنون دائما أن حربهم معنا مقدسة ، وأن التوراة 
هى التى أمرتهم بذلك وحثتهم عليه ، فإنهم يطلبون منا أن ال نرفع راية 

يقول . أن يتوقف الحديث عن هذه الفريضة الغائبة الجهاد اإلسالمى و
إننى أناشدكم ) : ( م31/10/1991(إسحاق شامير فى مؤتمر مدريد 

  ).إلغاء الجهاد ضد إسرائيل 
وقد ظهرت مجموعة من الكتاب أحباب اليهود فى مصر وغيرها 

وبرغم هذا الوضوح فإن بين ! تطالب بتحقيق هذه الرغبة لليهود 
القمة والقاعدة يصرون على أن الدين ال دخل له صفوفنا قوم فى 

  .بصراعنا مع اليهود
  !!وهذا شئ عجيب ، وغريب ، ومريب ، فى نفس الوقت 

 ال يمكن التهرب اليهود أن الصراع الذى بيننا حتمييعتقد  : ثانياً*
منه ، وأن المواجهة بيننا قائمة ، والحرب قادمة ، وكل ما يجرى اآلن 

لوقت ، وليست لحل األزمة ، وآخر هذه المناورات هو مناورات لكسب ا
 كما –االتفاق األخير بين رئيس وزراء إسرائيل ورئيس بلدية فلسطين 

  . والذى يعد نكسه جديدة للقضية الفلسطينية –يسميه بعض الكتاب 
وكان أهم عناصر المناورة اليهودية هو عزل مصر عن المشاركة 

طتها علما بما يحدث بعدما حدث ، فى صياغة القرار ، واالكتفاء بإحا
وبما يجرى بعدما جرى ، وذلك ليقينهم بأن الرئيس مبارك له رأى 

  .واضح للحفاظ على حقوق المسلمين فى فلسطين
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تفاق األخير هو عقد إذعان يشبه عقود تركيب التليفونات ، واإل
وكان من ! فأنت تناقش نصوص العقد لتفهم بغير اعتراض وال تعديل 

  : د االتفاق أهم بنو
من الضفة الغربية ، والحقيقية أن ) %13(االنسحاب من . 1

) % 1(حيث نص االتفاق على أن !! فقط  ) % 1(االنسحاب من 
تخضع للسيطرة  ) %12(سيطرة الفلسطينية الكاملة ، وتخضع لل

  !!اإلدارية فقط 
فتح مطار رفح للفلسطينيين حتى يتمكنوا من السفر بالطائرات . 2
وهذا !! ل أبعاده فهو لليهود ك أما اإلشراف األمنى ب من البشر ؛همكغير
  . إذن بالسفر من قبل السلطات اإلسرائيليةأنه مجرديعنى 

محاكمة كل من ترغب إسرائيل فى محاكمته من الفلسطينيين . 3
  .تحت إشراف المخابرات األمريكية

 أن الوفد الفلسطينى رجع من أمريكا بحقائب مليئة : والخالصة
  .بخيبة األمل واإلحباط والتسليم واإلذعان 

  وهكذا يسعى اليهود بخطوات سريعة فى اتجاه الهدف المنشود 
   .)دولة يهودية من النيل إلى الفرات ( 

وهى حقيقة من أغرب المعتقدات اليهودية التى ال يعرفها  : ثالثاً
ول الكثيرون ، وذلك باعتقادهم أن استئصال اليهود كان هدفا لكل الد

األوروبية فترة الحكم النازى فى ألمانيا ، وذلك بتواطؤ هذه الدول مع 
المانيا ، وأن التعاطف مع اليهود بعد ذلك مرحلة مؤقتة أو عابرة يمكن 



  98

ولذلك تسعى إسرائيل غلى فرض ! أن تتعصب أوربا بعدها ضد اليهود 
  .نفسها كدولة شرق أوسطية ، وليست امتدادا للحضارة الغربية

إن ورقة اإلسالم هى العنصر : يقول خبراء السياسة :  رابعاً
األساسى الذى يستغله اليهود لتفتيت منطقة الشرق األوسط والسيطرة 

  : عليها ، وذلك بالعمل فى محورين فى وقت واحد 
تشويه التراث اإلسالمى وتصوير اإلسالم على أنه : األول 

  .إرهاب
، ى مستمد من أصول يهودراث اإلسالمخلق القناعة بأن الت: الثانى

وذلك إلظهار فضل اليهودية على اإلسالم ، بل ويتحدث بعضهم عن 
  !!وجود مصادر يهودية للقرآن الكريم

وعندما يتحدثون عن حوار الحضارات يسعى اليهود إلى ترسيخ 
 هو المصدر األصيل والمباشر للفكر اليهوديمفهوم خالصته ، أن الفكر 
  !!للفكر اإلسالمى عند المسلمين الكاثوليكى عند النصارى و

يعتقد اليهود أن التعامل مع المنطقة العربية يجب أن ينبع  : خامسا
! من مفهوم القوة والعنف ، ألن هذه المنطقة ال تفهم سوى هذه اللغة 

وبناء على هذا فاليهود يستعدون للحرب ، ونحن نعد العدة لسالم دائم 
  !! بل وال يفكرون فيه مع قوة ال يريدونه وال يبحثون عنه ،

 ألن العالقة بين ؛كما يعتقد اليهود بأن إيران ليست ضد إسرائيل 
إيران واليهود عالقة تاريخية ، وهناك ترابط حضارى بين الشعبين 

   !!اليهوديالفارسى ، و



  99

ويؤمن اليهود بأن العالقة بين الواليات المتحدة األمريكية 
 وإنما هو ؛ى الواليات المتحدة وإسرائيل ليس محورها حاجة إسرائيل إل

وعلى هذا ينبغى أن يقوم تحالف !! حاجة الواليات المتحدة إلى إسرائيل 
  .بينهما على قدم المساواة والندية

 اليهوديبعد عرض هذه المعتقدات الخمسة السائدة فى الفكر * 
ينبغى أن نلحظ بوضوح أن أهداف الواليات المتحدة األمريكية فى بالدنا 

تتالقى وتنطبق تمام االنطباق مع أهداف ) فى الشرق األوسط ( ية العرب
وتتركز ! اليهود ، فهما فى المصالح واألهداف وجهان لعملة واحدة 

  : األهداف األمريكية على محاور ثابتة من أهمها 
خلق : فرض التخلف على منطقة الشرق األوسط عن طريقين  -

فتن الداخلية مما يعوق عدم استقرار للحكومات وإثارة القالقل وال
النمو والتقدم االقتصادى لتلك الدول ، حتى تصبح كاأليتام على 

 .موائد اللئام 

استنزاف ثروات المنطقة فى عمليات شراء : والطريق الثانى 
السالح ، وقد نبه على ذلك الرئيس مبارك فى لقائه مع الصحفيين 

  .األفارقة 
المنطقة من الوحدات وتهدف الواليات المتحدة أيضا الى منع  -

الحقيقية ، بتمزيقها وتحويلها الى كيانات هشة ومتصارعة ، 
 قد وتجنى إسرائيل ثمرة هذين عندما ترى نفسها تواجه دوالً

 .أنهكها التمزق والتخلف 
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نسوق الى القارىء الكريم نماذج حية يشاهد من : بعد هذا البيان  -
 كيف يفكر اليهود ؟: خاللها بوضوح 

قادة اليهود ورئيس وزراء  وهو من كبار –ريون يقول بن جو -
على من يقود السياسة االسرائيلية ان يتصور نفسه ( : سابق 

وهو ينتظر حتى يجد  !!راكبا دراجة ، ويريد أن يصعد الجبل 
حافلة متجهة الى اعلى ، فيضع نفسه فى وضع يجعله مشتبكا 

ركة مع الحافلة ، وال يفعل أكثر من ان يغير وضعه تبعا لح
على ، وال يتعب نفسه وال يبذل جهداً الحافلة فى صعودها الى أ

ال  فاليهود نبات متسلق ، وال ينمو إ) حتفاظ بتوازنه أكثر من اإل
  !!أرأيت كيف يفكر اليهود  !!على ساق نبات أخر اسمه أمريكا 

 :وألمانيا .... اليهود  •
ازى فى  قائد الحكم الن–يزعم اليهود ويعلنون ويكررون ان هتلر 

 قد أباد ستة ماليين يهودى فى معسكرات اإلبادة واالعتقال ، –ألمانيا 
، استئصال اليهود من على وجه األرضوكان الهدف من وراء ذلك هو 

والعجيب ان المؤرخين السياسيين يؤكدون أنه ال توجد اى وثائق يقينية 
 ... ودكل الذى ذكره اليهتدل على وجود هذه اإلبادة الجماعية بهذا الش

  إذن ما هو الهدف ؟
حتى )  م 1948( لقد أطلق اليهود هذه الشائعة القوية قبل سنة 

ينالوا عطف العالم عليهم فى إقامة دولة لهم بفلسطين تضمن لهم البقاء 
... وعدم التشرد ، حتى ال تتكرر اإلبادة المزعومة وال المذابح الوهمية 

استزاف األموال الطائلة من ولقد استطاع اليهود من خالل هذه الدعاية 
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 وحتى االن ، لمانيا بصفة دورية متكررة منذ أكثر من خمسين عاماًأ
  !!تعويضا لهم عما حدث 

بل تمكن اليهود من الضغط على الحكومة الفرنسية وكسب تعاطف 
قانون يعرف باسم )  م 1990( لعام حتى صدر فى باريس سنة الرأى ا

الستة  كل من يشكك فى رقم يقضى بالسجن على) قانون جيسو ( 
  .ن هتلر وأعوانه  قد أبادوهم أ: ماليين يهودى الذى يقال 

  أرأيت كيف يفكر اليهود ؟
 :والمستقبل ... اليهود  •

يعتقد البعض أن الصراع مع اليهود يتعلق بفلسطين المحتلة والقدس 
  .وهذا غير صحيح ... الشريف 

إقامة إسرائيل  يدون  ير–ما هو معلن ك –ويعتقد آخرون أن اليهود 
ما الحقيقة التى فى الكبرى من النيل إلى الفرات ، وهذا غير دقيق ، أ

 إقامة حكومة عالمية – لو استطاعوا –عقول اليهود ، فهى أنهم يريدون 
، ق استعالء اليهود على سائر البشرتحكم العالم بأسره ، وتحق

  !!وسيطرتهم على كل حكومات العالم 
كر بها اليهود تؤكد هذه الحقيقة ، فهم يخططون والطريقة التى يف

  :ريع خيالية نسوق منها هذا المثاللمشا
يخطط اليهود لتحويل تل أبيب الى عاصمة سياحية ومصرفية 

لمنطقة الشرق األوسط ، بل وفى ربط هذه المنطقة بالقارات الثالث ، 
ل وكلمة العاصمة السياحية تعنى ربط تل أبيب بالعالم القديم من خال

  :أربعة خطوط حديدية 



  102

  .يتجه الى طهران عبر بغداد : أحدهما 
يخترق صحراء سيناء ليصل الى الرباط ، على امتداد : والثانى 

  . البحر األبيض المتوسط االفريقى ساحل
يدور حول البحر األحمر مخترقا شبه الجزيرة العربية : والثالث 

فد الثالثة فى تل شرقا ، وحوض وادى النيل غربا لتجميع هذه الروا
    .أبيب

  :والسادات .... اليهود  •
 أن ينقذ – وزير خارجية أمريكا –لقد استطاع هنرى كسينجر 

من هزيمة ساحقة ، مستغال فى ذلك مكر اليهود ) م1973(إسرائيل سنة 
بشهادة وزراء خارجية ) الرئيسى السادات(وضعف المفاوض المصرى 

  .مصر
قدرة  : ( - خارجية مصر  وزير–يقول محمد إبراهيم كامل 

السادات التفاوضية من خالل التجربة التى حدثت فى كامب ديفيد كانت 
 على عناصر –دات   أى السا- فقد اعتمد ! غير موفقة وسيئة للغاية 

معينة على أمل أن تدفع بالمبادرة إلى طريق النجاح ، دون أن يدرس 
م بيجين ، أو حدود إمكانيات الشخصيات التى واجهها ، سواء مناح

  عليه اعتمادا كليا فى كامب الرئيس األمريكى كارتر ، الذى اعتمد 
  .اهـ) ديفيد 

 األمر توضيحا – وزير خارجية مصر –ويزيد محمود رياض 
وكان ضعف السادات يتمثل فى فشله فى حرب أكتوبر : ( فيقول 
م فى تحقيق مكاسب سياسية ، وتحويل الميزان لصالح إسرائيل 1973
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م ، فى حين تناقصت قوة الجيش المصرى بشكل ملحوظ عن 1978عام 
م ، كما تخلى السادات عن االختيار العسكرى بتوقيعه اتفاق 1973عام 

  ) .م ، وتعهده بعدم استخدام القوة 1975فض االشتباك فى عام 
الرجل ...تاريخ السادات معروف لدى بالكاملف: ( ثم يضيف قائال 

 إال – وإن كان يقرأ –هذا فضال على أنه لم يمارس سياسة خارجية ، 
  ولم تكن لديه التجربة الشخصية !!طالع عبد الناصر أنه ليس بمقدار إ

على التفاوض ، وتدهش إذا سمعت وقرأت رأى كيسنجر فى أنور 
السادات وقدرته التفاوضية ، فلقد عقد كيسنجر مقارنة بين القدرات 

ٍألسد والرئيس السادات ، التفاوضية لكل من الملك فيصل والرئيس ا
 فليست لديه قدرة على التفاوض ، !!وكانت النتجية أن السادات أضعفهم 

ويروى كيسنجر أنه حين ذهب إلسرائيل قدموا له مشروعا ليقدم 
ال ، قدموا له مشروعا متشددا حتى إذا ما رفضه : للسادات ، فقال لهم 

 موافقة السادات فإنه يوافق على مشروع متشدد أخر ، وكانت النتيجة
  !!) على المشروع المتشدد بمنتهى السهولة 

  .ويمكرون ويمكر اهللا واهللا خير الماكرين
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فما زال الحديث موصوال فى هذه الحلقة األخيرة عن اليهود وما 
  ! يتعلق بتفكيرهم وخطتهم لضرب اإلسالم وإبادة المسلمين لو استطاعوا 

ة العدو وطبيعته شئ مهم قبل ومن المعلوم الذى ال يخفى أن معرف
المواجهة ، ولقد ذكر المحللون والخبراء أن اليهود تسيطر عليهم فى 

  : سلوكهم وتصرفاتهم عناصر ثالثة 
  !هو الكراهية الذاتية : األول 

  !هو الجبن والخوف : والثانى 
  !هو السلوك العدوانى : والثالث 

 !! يكره نفسه يهودياليعنى ان " ةالكراهية الذاتي: "فالعنصر األول 
وهذه الكراهية العجيبة تؤثر على سلوكه ، فهو ينشر المخدرات ، 

 ولقد أثبتت الدراسات أن !ويشجع اإلباحية تعبيرا عن هذه الكراهية 
ن زعماء باحية فى غرب أوروبا وامريكا ، وأاليهود هم الذين نشروا اإل

 إسرائيل يقفون الصهيونية قادوا حركة المخدرات فى العالم ، وأن قادة
  !!خلف االرهاب الدولى 

 فى قناعة نفسه خائف اليهوديفهو يعنى أن : وأما العنصر الثانى 
 ِإلَّا ِفي لَا يقَاِتلُونَكُم جِميعاً{: جبان ، وهذا الذى نبه اليه القرآن الكريم 

ال أ ، ولهذا فإنه ينبغى ]14:الحشرة [ }قُرى محصنٍَة َأو ِمن وراء جدٍر
 يخاف من اليهودييخدعنا حديث اليهود وتظاهرهم بالقوة والقدرة ، ف

  !!كل شىء ، حتى من نفسه 
ى يهودى بالشجاعة  ألومع استقراء التاريخ وتتبعه ال نرى وصفاً

، لقد عاش اليهود دائما فى ذل وهوان وخوف واستعباد، على مر الدهور
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يضا قد نبه اليه القرآن وليس لهم فى تاريخ البشرية بطولة ثابتة وهذا أ
 ِإن ِفيها قَوماً جباِرين قَالُوا يا موسى{: الكريم ، إذ قال على لسانهم 

اِخلُونا فَِإنَّا دواْ ِمنْهجخْرا فَِإن يواْ ِمنْهجخْري تَّىا حخُلَهِإنَّا لَن نَّدو{ 
  .]22:المائدة[

 اَألرض المقَدسةَ الَِّتي خُلُوايا قَوِم اد{: بعد أن قال لهم موسى 
لَكُم اللّه 21:المائدة[ }كَتَب[.  

كان قائد الدبابة االسرائيلى ) م1967(وفى حرب األيام الستة عام 
يربط فيها بالسالسل حتى ال يفر ، ولقد ذكر مراسل إحدى الصحف 

صابهم األلمانية ان قادة اليهود كانوا إذا نزلوا من المركبات المصفحة أ
  !!الرعب والخوف حتى بال بعضهم على نفسه أو تبرز 

فهو نتيجة للعنصرين " السلوك العدوانى: "عنصر الثالث وأما ال
  .السابقين ، فهو يستر به الجبن والخوف المسيطر على نفسه 

ولذلك فإن اليهود ال يؤمنون اال بالقوة ، فهم يستأسدون فى ظاهر 
نون ويرتعدون أمام الدولة القوية ، األمر مع كل دولة ضعيفة ، ويجب
  !!وفق نظرية الديوك المتصارعة 

ففى إحدى الجامعات أجريت تجربة معملية على مجموعات 
متعددة من الديوك التى تتميز بالشراسة ، ولكن فى مستويات مختلفة من 

حيث القوة البدنية ، فلوحظ ان األقوى يتجه الى األقل قوة ويضربه 
  .ويصيبه بعنف 

ذا المضروب ال يحاول الدفاع عن نفسه ، أو مقاومة من اعتدى وه
عليه لشدة خوفه منه ، وانما يبحث عن ديك آخر أضعف منه فيضربه 
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 وهكذا األقوى يضرب األضعف ، واألضعف  يضرب !!ويصيبه 
  !!األكثر ضعفا منه ، وهكذا يفعل اليهود 

  :بقيت ثالث حقائق تحمل فى ثناياها بشارات عظيمة 
بلون أن يدخل معهم أحد فى اليهود ال يق: يقة األولى الحق -

 !!دينهم

فمن رحمة اهللا بعباده ، وفضله على الناس جميعا ان يعتقد اليهود 
 شرف ال – بزعمهم – اليهوديأن الدين :  خالصته اعتقادا باطالً

 عليهم ، ال يدعون رك ولذلك فإن دينهم ح!يستحقه وال يناله غير اليهود
 مكاتب تبشير ، وال يرغبون الناس بالدخول فيه ، وليس لهمليه غيرهم إ

ن أى زيادة فى معدل وفيات اليهود عن معدل كالنصارى ، ولذلك فإ
تمر  من على وجه األرض لو اساليهوديمواليدهم تعنى انقراض الجنس 

  !!الحال كذلك ، نسأل اهللا ذلك
يهود وهذا يفسر لنا الخوف الشديد والهلع والفزع الذى يصيب ال
  .فى جنوب لبنان بصفة خاصة ، وعند قتل يهودى بصفة عامة 

 :فشل مخطط اليهود : الحقيقة الثانية  -

عقد المؤتمر الصهيونى الذى ضم قادة الحركة ) م1897(فى سنة 
الصهيونية فى العالم ، وذلك فى مدينة بال بسويسرا ، ووضع 

نيل الى المؤتمرون خطة محكمة لقيام دولة إسرائيل الكبرى من ال
 تقوم هذه الدولة المزعومة بعد مئة سنة من تاريخ الفرات ، على ان

، ولم )م1999(، ونحن اآلن فى سنة ) م1997( اى فى سنة المؤتمر ؛
 .يحدث شىء مما تمناه اليهود ، ولن يحدث بإذن اهللا 
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خوف اليهود من الجهاد االسالمى ووعد اهللا : الحقيقة الثالثة  -
 .تمكين للمؤمنين بالنصر وال

التى يرددها اليهود ليل نهار تعنى ان " أمن إسرائيل"ان كلمة 
يتخلى العرب والمسلمون عن عقيدة الجهاد ، فإن إسرائيل تعلم علم 

اليقين أنها لن تنعم باألمن فى ظل وجود عقيدة الجهاد ، حتى لو تخلى 
هم قيام بهذه الفريضة ما دامت فى كتبالمسلمون عن واجبهم فى ال

  !!هم وقلوب
وق صرحت مادلين أولبرايت وزيرة الخارجية األمريكية بهذا فى 

اننى أطالب رئيس السلطة الفلسطينية بالوفاء : " وضوح وجالء فقالت 
  " .بتعهداته لنا من تدمير للبنية االساسية للجهاد االسالمى 

 ِليطِْفُؤوا يِريدون{:  ، فقد وعدنا اهللا بالنصر فى مثل قوله وبعد
نُورونالْكَاِفر كَِره لَونُوِرِه و ِتمم اللَّهو اِهِهم8:الصف[}  اللَِّه ِبَأفْو [ ،

  ].141:النساء[} ِللْكَاِفِرين علَى الْمْؤِمِنين سِبيالًولَن يجعَل اللّه...{: وقوله 
* اَألذَلِّين  اللَّه ورسولَه ُأولَِئك ِفي ِإن الَِّذين يحادون{ :وقوله
 اللَّه كَتَبنلََأغِْلبِزيزع قَِوي اللَّه ِلي ِإنسر21 ، 20:المجادلة[ } َأنَا و.[  

:   فى الحديث الصحيح -صلى اهللا عليه وسلم – وقول رسوله اهللا
 اليهوديلن تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود ، حتى ان "

 يا يا مسلم: فيقول الحجر والشجر ليختبىء وراء الشجر والحجر ، 
  ."عبد اهللا ، هذا يهودى فاقتله
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: نحن نؤمن بوعد اهللا ، ونرجو نصر اهللا ، ونلتزم منهج اهللا القائل 
}النَّاس مقَاَل لَه الَِّذين مهادفَز مهفَاخْشَو واْ لَكُمعمج قَد النَّاس ِإن 

 ِبِنعمٍة من اللِّه وفَضٍل فَانقَلَبواْ  *ه وِنعم الْوِكيُلِإيماناً وقَالُواْ حسبنَا اللّ
  } لَّم يمسسهم سوء واتَّبعواْ ِرضوان اللِّه واللّه ذُو فَضٍل عِظيٍم

  ].174 - 173:آل عمران[
  
  

  دسـقـال
  ) 5(الوثيقة رقم 

  من السادات الى كارتر 
   1978) سبتمبر( أيلول 17
  : يزى السيد الرئيس عز

أكتب اليكم ألعيد تأكيد موقف جمهورية مصر العربية فى ما 
  :يتعلق بالقدس 

ن القدس العربية هى جزء ال يتجزأ من الضفة الغربية ، إ .1
ويجب إعادة الحقوق العربية التاريخية والشرعية الى المدينة 

 .واحترامها 

 .ن القدس يجب ان تكون تحت السيادة العربية إ .2
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لسكان القدس العربية الفلسطينيين الحق فى ممارسة ن إ .3
 من الشعب حقوقهم الوطنية المشروعة بصفة كونهم جزءاً

 .الفلسطينى فى الضفة الغربية 

يجب تطبيق قرارات مجلس األمن الوثيقة الصلة ، وال سيما  .4
 ، فى ما يتعلق بالقدس ، وان كل 267 ، 242القرارين 

ل لتبديل وضع المدينة هى الغية التدابير التى اتخذتها إسرائي
 .وكأنها لم تكن ، ويجب أن تزال 

يجب أن يكون لجميع الشعوب حرية الوصول الى المدينة ،  .5
والتمتع بحرية ممارسة شعائرهم ، والحق فى الزيارة وفى 
 .المجىء الى األماكن المقدسة من دون أى تفرقة أو تمييز 

وضع تحت إدارة أن األماكن المقدسة لكل ديانة يمكن ان ت .6
 .ممثليها وسلطتهم 

أن الوظائف األساسية فى المدينة يجب اال تقسم ويمكن  .7
 من األعضاء مجلس بلدى مشترك مؤلف من عدد متساٍو

العرب واإلسرائيليين ان يشرف على تنفيذ هذه المهمات ، 
 .وبهذه الطريقة فإن المدينة لن تكون مقسمة 
      

  بإخالص                                                
                  

  الساداتمحمدأنور: التوقیع 
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  ) 6(الوثيقة رقم 
  من بيغن الى كارتر 

   1978) سبتمبر( أيلول 17
  : سيدى الرئيس 

  حزيران  ) 28( لى الشرف ان ابلغكم سيدى الرئيس انه فى 
موافقته ) الكنيست (  أعلن البرلمان االسرائيلى 1967) يونيو ( 

  : قانون ينص على اآلتى على 
أن الحكومة  مخولة بمرسوم أن تطبق القانون والتشريع والترتيبات ( 

 –أرض إسرائيل " اريتز إسرائيل " اإلدارية للدولة على أى جزء من 
  . كما ورد فى المرسوم –فلسطين 

ساس هذا القانون ، أصدرت الحكومة االسرائيلية وعلى أ
 ، ينص على ان القدس 1967) ليو يو( مرسومات فى تموز فى تموز 

  .هى مدينة واحدة غير قابلة للتقسيم ، وهى عاصمة دولة إسرائيل 
 

   بإخالص     
                     

   مناحیم بیغن: التوقیع 
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  ) 7(الوثيقة رقم       
  من كارتر الى السادات 

   1978) سبتمبر( أيلول 22
  : عزيزى السيد الرئيس 

 ، 1978) سبتمبر ) (  ايلول 17(  المؤرخة لقد تلقيت رسالتكم
والتى تعرضون فيها الموقف المصرى من القدس ، وانا سأنقل نسخة 

  .طالع سالة الى رئيس الوزراء بيغن ، لإلمن الر
ن موقف الواليات المتحدة من القدس يبقى كما اعلنه السفير إ

 ، وما 1967 تموز 14غولدبرغ امام الجمعية العامة  لألمم المتحدة فى 
  تبعه من تصريح للسفير يوست أمام مجلس األمن الدولى فى تاريخ 

   .1969يوليو )  تموز 1( 
 

  بإخالص       
   جیمى كارتر:      التوقیع               

  
 *******  
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